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E Nا  
 ا ۱ تو 4

 5 عجب mece (le بصنلا باتک

1 | al lea AA ۹ 

 را

 هداز یدنفا ليما هحاوخ

 13 هناهاش ةبكلمو قوقح بتکم و .ندنساضعا زيمآ ةمكحم

 یملعم هلع
۱ 

 ردل وسم یرساحتمو 4تخ أتس هی نایملو یرهم كل رم

 دی( —

 لوساتسا
 ۵۲ وصوت هدنسهداح لاع باب بس یمهعیطم هب يف تم

۱۳۱۹ 



Eماکحا "هل یا  aندباتکیتل | نوا ا  

 هللا همدقم ر بولوا هدنقح فالتاو بصغ ) باتک یحنز

 بصغلا باتک هدههقف E هک (ردمسقنم هبا ییا

 يک ینیدناوا رک ذ لئاتس ضع نانلوا ناس ف ناو

 ةبانج بابو هربغو فیرطلای ثدح امف لصف هدتایدلا باتک

 لا ضس نانلوا نابتا هدننلآ یراناونع ابلع ان او 2

 ىلع تانح هدرخا ناونع قحا . رد هدتعلوا 9 ماکحاو

 رک ذ لئاسم یاد کون هده نکیا روک دم ید هک

 كیاتکوش همهم لئاسم ضما راد کو هدب افلل .r ندنشدعلوا

 . ردقح هل وا ۹۳4 هدح رش زن

 4 همدتم »
 ض ( ردهدنناس هیهقف تاحالطصا ضعب  یلعتم هبصع

 كنهلم نانلوا ناب هدهمدقمو هرزوا ینج هابشالک | ندنربصت

 هسخو تولوا هبهقف تاحالطصا ندبا اضتقا هدنناتکوش

 . لکد هیقف تاحالطصا هاب راد هصغ



E ekےس الا سس 4 :  
 7 ۴ ت

 بک هدام ۱ جی

 لامعتسا یارب هلشرط بلغت یدشرب هدبغ تغل (بصغ))

 0 وسوا درک نوتسلوا وقم داود ےک لوا رد ا

 حک كملند یدنلوا بصغ یریکراپ كمدآ نالف هیلعءانب

 كملند یدلدیا بصغ یسهبحوز كصخش نالف یک ینیدلوا

 د اجه تحل ا "یعرش یانعم .رولوا ِ هغل ید

 كماع ییامعتسا هدنسسا "یعرش یانعم كصع هلغلوا صخا

 ( كيهسمم ر و اعرشو . رولوا ندنلبق لش هصاخ یمسا

 محو موقتم هلی رط بلغت ین ( نیزسقلوا ىذا ال كعرشو
 ایا لعف رب نالوا عقاو هدلاموا رها لیسیع ( یلام 7
 ینسهلطم دیو رصق اب هلازا امکح اب ةقيقح یتسهقحم دب كکلام

 هب هیمک ندا دخا هکردکعا ط.ضو دخا) هدینروصردبا تارا

 بصع ید هلام روک. ذم E ( بوصخم هلام لواو بصاغ

 هیدنه (هرولشد هنم بوصغم هنحاص لام لوا و ) قاف

 .یواطحط رولک باصع یم كصاغ .راکفالا اتو هاقوو

 بو صغم < صاف 6 بصع یعع یش ترد هد هدام و

 جانم یحوا كوص ندرانو .روشلوا فیرعت هنم بوصغم و

 لصف بصغ فیرع نانو یسجرب هلغمالوا حاضبا

 . ردقح هل وا

 دوبقلا حاضیا
 دافتسم ندنتنم ومع هلغل وا ماع ربع ول 6 كنهسک رب ۱



E 

 .بصقغ روک ذم"ذخا هسلوا یتجا ندهسمیک لوا ذخآ ہکرواوا
 هلا ذخآ هدلاموا دوخاب ندنسابرقا كنهسمیکلوا یک ینجهلوا
 ساب ها 6 ر رووا بصع هم هتسنلو ا
 ها طضو ذخا نیزسقلوا یذا كن ایلام كنسهجوز اب

 مدیولوا كرتشم هدننب هسمک ییا لامرب یک یفجهلوا بصاف

 دج یردلوا اب رمس دا كن رکید یر ندرلکرتشم

 .رولوا صاغ هبشا لامعتسا یلاموا

 رخ الا نذا الب یر ندرلکراشم هلاوح كرتشم الثم

 .یاتتهک دواوا صاف یک اروا بصغ بوکر هسلوا
 . قاب هب هدام ۰

 هصخشر یتسهصح ی هد اد مولعم یرب ندر ی اذک

 كکراشمرکید هسا میلست هب یرتشم رخ الانذا الب بودا مس

 . راتدر رولوا نماض یتسهصح

 هلعرشندا یخد هساوا یشرصنذا ك:دحاص «كعرش ۲

 كعرش هدهسیاشماملوا رکذ دیقوب هدهلم .ردلکد بصغ قم
 نذا عقاو هدفرمت بولوا هدننکع ندا كا ا تک

 یخدیسانعم كدیقوب هدکدادیا ممعت هنذا امکح هلبا نذا ةقيقح

 . رولوا دافتسم نده رعآ

 بصع هلغلوا هلعرشنذا ذخا ی هدلئاسمرک دای یدعا

 ندهقفن سنج كنبدلو هسیا جاتح دلاو الوا : هک هلیوش .ردلکد

 دلاو یالوط نددخا و هل هج کج هل هلس هديا دخا نوا نالوا

- E OR 



5 
1 

 نی

 ۴ / ت 2 ۹

 7 ا ا

 ۱۳۳۲ رک ای اند

۷ 
 کس قا

 7۹ 2۳ 2 ا

 — @ .تسس

 هسردیا كالتساو ذخا نکیا لکد جات طقف . زالوا باتو
NE 9قاب هنح رش هدام ۰۷۹4۹4 , ید: فا یبعو ه.ضف ر رولک مزال نامض  

 بایرفظ هنلام نانو ندنسنجینج هل كننویدم نباد اینا
 ناد بولس هديا ذخا لام وا هلضرغ نيد یافشسا هدفدلوا

 ,نوسلوا رکنم كركو رقم كرك نودم .زالوا صاف هلبذخاو

 نوسعلو دارکو نولو هارک یسهنب لذخا هدقدلوا رکنمو

 بصاف هستبا دادرتسا اربج ندنیاد لسو نویدم نج . رحم
 .. سداسلا بابا هبدنهو یوعدلاق رحم رول وا

 ند یافشسا نودا نذا الب ندلام سنج فالخ نیاد اما"

 نوتلا نوا كساد هک هل وش .نمهدیا دخایلام كنو دم هل دصقم

 ا درا نوتلا نوا كتو ده نذاالب هدیول واینج الا
 نوا ناد هروک هبیزارلارکبوا هکردقوش .رولوا بصاغ ها

 ناسا و دو ید نو دملا ندا الب هدنلباقم ید الا نوا

reماما هک ردهلب ون هدسکع یک کج هل هدا دخان احسا  

 .یوعدلا ف رګ ردشمروم دامجا هلهحوو یخد یفاش

 00 اد را قوا ن دعك کيو كك ر الا
 نوتلا نوا ی کوا هللدصقم هناعا هبهسمک لوا صخشرپ

 قرهلوا ناعم هقح یافیتسا سا قم رو هب هسمنک+ لوا ب ول

 رخ زالوا نماضو صاغ موق ص صخش از هک رم ام لوق

 .هاخ و یوعدلاق

 ندیا تافو قرهلوا نودم نوا نوا هب همم اعنار



 دم

 هسمکلوا هاغلواینحالآ نونلآ نوا ندصخشر رکید كلن

 ینوتلا نوا ندموق ص ضخش هابدصقم افتسا ینفجالآ یهدافوتم

 تک و و زالوا تصاق هسمک لوا بلا اج
 نومضم دوا كنهسمک لواو . ردهلعرش نذا یدخا

 . هبناخ رولوا مفاو صاق با نيد قرلوا

 ةلالد ابو ةحارص دا ندیفنم نذا « نیزسقلوا ییذا ۳

 هلام ذخا كنحاص لام یتی . ردحعا ندنذا نالوا ةداعو

 هللا رییعت ول . ردکع د یماعلو ىذا هد ةداعو ةلالد هد هحارص

 الب ذخا ارز . رولوا دافتسم هلطىم دی تاماو هقحح دب "هلازا

 هلع انب . یواطحیط زامهلوا لطم « دی هثدلوا كالا نذا

 و نانلا هلأ یحرص نذا كنکلام الوا هلبا راتو

 موقتم لوقنم لام ید هدرانو ارز . رولاق جراخ تراعو <

 هدران | تولوا كالا نذاب هدهسیا راو هقحدب هلازا ندمرتمو

 . یواطحط ردقوب هلطنمدپ تابا
 ۳5 دن لاو هراضملام ءروخناه «عییم «هبه «نهر اذک

 یدخا كران و ارز .ز ولاقجراخ نده رعت یدخا كلاوما وللثم

 .. رددنتسم هعورشم دقع

 هننآ لئاسم وش نانلوا ذخا هلسذا ةلالد كنکلام ءا
 یندنلوا 5 هد هدام ۷۷۲ ارز .راقح ندصغ فارعآ ید

 اهرابتعا بح ةلالدلاو . ردك نذا ةحارص نذا ةلالد هرزوا

 .٠ ثلاثلا بالا ىف هیدنه هفالخ مرصلا دحوب ام

 00ص صبح ٩ ۲۰۰



eهد - 8 ی  

 تم هرزوا یفیدلوا روکذم ہدددام ۱۰۸۰ یر
 رادهصح نالوا رضاح هسا وا باغ یر ندن رابحاس نار 2

 كنلمعتسم یک كمروس تفحو قمشاط لو یناوح لو

 هدکدتبا لامعتسا ردقیسهصح هدراشیا نابلوا فلت هلفالتخا .

 تا “اغ مدنو ارز زالوا بصاف هدنسهصح کا کی رب 8
 . رونلوا دع راو یساضر ةلالد ۱

 كنحاص هب هناخ ر هسمیک رب هلهح و هدام ۳ «ینکیا 1

 نکر جما وص هللا حدق ناروط هدنادیم بولوا لخاد هلندا
 وص هللا حدق روک ذم هسلربق بوشود ندا حدق روک ذم

 زلک مزال ناض هلغملو نذا ةلالد هذخا هلدصقم وو کمحما

 . بصغلا قة

 . نوجما كمروتک ینراناوبح نداعم هسمیک رب «ینحوا

 لوا هتسک وا یتعب ثوعىم AE 2 قەن رکید

 هد هسک هباعص قرەلوا بکار هللا ذخا ینریکراب كنهسمک

 رب طانسا هدجنسهوا ثوعنم هللا ما هسلوا فلت ناوح و

 دولوا نهاض الاو .زلک مزال نامض هيا راو كلزمسفيلكت "
 . رشع عبارلا بابلاف هیدنهو بصغلا ىف هيزازب |

 هدكند زا یحاص هراځ نکددک رفاسم ىعل فض «یدرد ۱

 نکرروتوک یثآ ءرص یسهقرآ فیضم هلقونوا یشرب اوم
 لخاد نکا هسشا صغ و دا ندا شش لوا تست
 شمامراقح ندرهش رونه e ۱ فیصم ی شعابصع هدر مش 3



 او اش

 هسیاشعا بصغ ندرهشجراخ رک او .زلکمزال نامض اک | هسا
 هدنه و بصغلا ق هزازب رولوا نماض هنفض یللدب فدضم

 راجع عبارلا بابلا یف

 صا الب هجوز "یوا ینیدلا نوناص كحوز <« ینشب
 ے رصماالب یاییدتیا ارتشاكجوز دوخاب هسیاب كم حرص

 هدنلباقم لع هجوز بولوا كحوز ماعط و ڭعا ه سروش

 یتسا ی را و هجوز هسخ و ..یدنفا.لع زاما ترجا

 کی هدام ۸٩٩ هلغلوا شعا ریخت هدنروص كح هشکد

 .ردنوذأم اکو ةلالد هحوز ارز .نمهلشد زولوا كلام 6

 هدکدنلهتسخ دلاو و یدلاو هدکدنلهتسخ دلو «یتتلآ

 نذاالب ندنلام كدلاو اب دلو یرابش نالک مزال ههتسخ یدلو

 ماعطلانم هبلاجاتح امف ةداعلا رابتعاب تباث نذالانال .روليبهل ا
 هرفس هدکلرب قیفر چاقرب یکه تن . هب حرصلاک راصف ءاو دلاو

 مزال کو یرارکید قرهل هتسخ یر ندنرلحا هک

 اعا ةلرنع قیفرلا نال ۰ رولوا زا رلهسلا یرابش نالوا

 . رفسلا یف
 وش کک رر هدهدام ۷۹۹ ین هعیدو عدوتسم «یحدب

 هوا نک قلا یضاق یار هدنآ هک هشا قافنا هدعضوم

 . زالوا صاف عدوتسم و .ردز اح

 رانانلو تابحرب هلغلواتوف اقفر ضعإ هدرفس ‹«یجن ز کس ۱

 یسههو نفکتو زیهم ینافوتم ندننم وعسب ینسهعتما كناف وتم



— 6 — 

 . قاب هنح رش هدام ۵ .رار ولس هديا در هنت ر 9

 لها هدبویلوا یسلوتم كنيدحسم هلحم رب « یجنزوقط
 نالک مزال هدحسم ندنسهلغ كنفاقوا هلدحسم وا یرب ندهلحم
 کلا ىف اماو . زالوا نماض ةنايد هسلآ یهنسن یک ریصح
 ۱ . نماد

 ندنرهصح نالوا ندهکرت هرافصُهثرو راک هنرو ,یحنوا
 . رازالوا نماض هند هحشسلوا یرایصو كراغص راها قافلا

 .ررولوا عربتم هدقاشا بولک مزال نامض ءاضف اما

 هجینلسب یغیدلوا یلحروب هدیز كنافوتم یصو «یجرب نوا
 ءاضق طقف بولسهدیا افا هلس هسلو یتامولعم كنضاقو هرو

 .تغ لصف لبق یواطحط رواک مزال نامض

 قاب هنح رش هلا هدام ۰ . ردهطّمل «ینکیانوا

 صغ هبنآ لئاسم ندنیصت نیزسقلوا یذا روک ذم «اثلات

 .یدلوا ناشسم یمدلوا

 ی ااا یدال كنهن نکی هسک زب لوا لم
 هنح رش هدام «» .ردصع عادا ىسە ا هلش رط جان

 ثیدح قحهنلوا رکذ هدنحرش هدام ۰ مکه تن . هح قاب

 . رولوا دافتسم ید نده رش

 هدنرزوا قاس نالوا لقعي الو مان هدلو « هات لم

 دوخا یوزو یهدنفمر دوخا یول کم دشمن دیش دوخا

 تنو لال نوا نوسوا .میاش ناف قمر

4 ۳ 2 



 سس ۱۰ شن

 هحاصب اظوفحم ناک هلال .رولوا بصاغ هسئیا ذخا هسمک رب
 نماض و بصاغ هسلآ هظفاحم یار یتسهبور نشود هدلو اما

 . بصغلاق هیناخو هبزازب قاب هنحرش هدام ۷۰۷۰ .زالوا
 هننورد ىە كلهسلا نالوا هعيدو « هثلات هلتسم

 روک ذم عدوم بولوا شعوف یخد یسهسلا یدنک عدوتسم

 هدکلرپ هرهبملس یخد یتسهسباا كعدوتسم نکرولآ ینهجوب
 .رولوانهاض یتسهسلا كعدوتسم عدوم هحل وا فلت هسروتوک

 ردقن ره و شمروتوک نوعا ین یدنک یلام كرف ارز
 هزاز ردشعل ون دودعم رغ ندردع لهج هدهسا ا الهح

 .رشع عبارلا بایلا هیدنهو راتحدر ؛هلمکتو

 ۱ ۱۱ ییفرو هرامت سکرب هاماد هتس
 هلوسر هسمک لوا ور لر یەت رکید هررو

 یحاصهبور هسلوا فلت هدندب هدیوریو یتسهسلا كرکید اوپس
 . رر دتا نامضت هراصو هسا رتساو هلوسر هسرابد .ردربخ

 .هب زاز زلکمزال نامضهلوسر هسر ویتسه و ریدنک اوپس راصقاما

 قاب هدبورک هنناکد یجهچرص هسمیک رب «هسماخ "هلئتسم
 نماض هسلربق كلرهشود ندندب هلفلآ هساک رب نذا الب هرزوا

 . صغلاق همناخ رولوا

 هسر ودب یتسهاد تار 9 مک رب «هسداس "هلئسم

 . نکردپا لکا یاویحالربغ یناعورنع یدنک هسمیک رب دوخا

 هدهستیا سبح بوتوط یناویح روک ذم هسمیک لوا هلکمروک
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  1نوسلوا فلت یالوط ندنوب كرک .رولوا نءاض لوا یک

  BEE 1ندننکا اما . نوسلوا فلت یالوط ندسس ر رکید

  ۰هلقهراقیچندننکا زکلاب رکا هدقدلوا عیاض هرکصندقدراقبچ
 هلقمرافقح ندننک | طوف بوبلک مزال نامض هسردیا افتک | ب

 : هدنناعورنم كربغ .رولوا نماض ه سروس هغازوا اهد ربار

 ردب راح ول دم مکح ید هدقمراقح یاوبح نانو

 نلوصفلاعماح .

 فالتخا هدنذا

  8رضا مرکص ندکدتا فرصت هدنام کد هم 3
 زوس هفتا راکنا كلام و اعدا ینکودیا هدا كنحاص لام

 تفض نالوا بجوم قاض تولوا تبا نذا ارز .ردککلام
 . رددوحوم هسلا

 ندکدشا 2 ذ ین رکراب ak نف ر اثم

 یصا واو اعدا کد ید هل صا كەتك وا در

 دکن هنن وا روس ها
 ور هرکصندک دنا فرصت هدنلامكنسهحوز جوز طقف

 نام هلتهح یبدشا فرصت نذا الب یسهرو هدقدلوا توف

 ارز .ردکحوز زوس هدن رلکدتا فالتخاو اعدا ینکح هلک مزال 9

 یک و جور هک هلتهج وش . رددهاش نوجما جوز لاح یهاظ 3

 نهاظ . رابا هلسنذا كنا قحن هدنلام كنسهجوز یتافرص |
 ,ردفاک هدنفد هسنا لاک



 دا بس

 ضارفا E E یسهراب كنسهحوز جوز الثم

 هلدشا فرصت نذا الب یسهرو هلغلوا توف هرکصندک دا
 فرصت هلسذا كمهحوز جوز و یوعد ود لوا نماض

 لاح یهاط هدنو ارز رخ وز روس هدکدتا اعدا ود مدیشعا

 ردفاک نوا عفد هسلا لاح یهاط بولوا دهاش نوحما جوز

 . یواطحطو راتح درو راتخم رد

 زرح هلغلوا كد عافتنالا حاىم اعرش و زرحم « موقتم ٤

 حاسو E ی هدهحام لاج و راتوا تبان یادخ ناشوا

 جراخ ندش رعت رايش یک ریزنخو سم رخ نایغلوب عافتنالا

 د یس دوب منکر کورش و
 اریز . زالوا نماضو بصاغ هبشپا ذخا فرا تبان یادخ
 .قاب ههدام ۱۲۵۷» .ردحابم توا روک ذم

 هسیا دوجوم هدکدتبا ذخا یملسم رخ هسمک رب مکهتن

 مزال لدب ناخ هدر دق ییدتا فالتا هدهسلا مزال در اع

 باق رکا هدقدربق یباق نوجا سم رخ ةقارا یتح را
 .زلک مزال ینامض یخدكباق هسیالکد نکم یبهقارا نیزسقلرق
 هروک هد ماما هناا نکم . یسهقارا فّرظلا رسک الب نکل
 اللا لشرح كملسم ريغ طقف . رولک مزال ىناض كباق

 اهموقتل .ردم وقنم رخ هده وسع تعل رش ارز .ردناض بجوم

 هموق عرشلا دفا انعرش لوا یف و انلبق نم عرش یف

 باطلا اذه تحت لخدب ۸ نم یتبف نينمؤملاب ْصاخ باطخم |
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 نالمیشلا لی ند :سجر ارج و یو لک
 كملسم ربع هدنروصوت . ردش)دیا مر هلسهلدلخ تا هونجاف 9

 بولک مزال یساطعا كنلثم هسردیا فالتا سم ربع ین رج

 مس هکنوچ .رولوا نومضع هلبتمیق هسردیا فالتا رام نکل
 :فرصت هافک نوسلسهر و الدم هک نهدیا كلع و ارتشایرخ

 . قاب ههدام « ۰۶

 ردلکد موقتم ارظن هملسم هک ردهبود مکح ید هدریزنخ

 . یواطحط

 هلکن وب .یناتسهق یعرشبسالب هذخا مارحیا «مرتحم ه

 هلیرکسع نمشد هیمالسارک اسع هکهبوش .رولاقجراخ ینرحلام

 2 لاوما نک هلا هدهحوتفم كلام ةد ولك بااغ نکرد هیراحم
 ر.زالوا بصغ روکذم ذخا هلغملوا زئاح یذخا كرلنوبو مانع
 .هبانع ردلکد مرتم هروک ذم لاوما ارز

 ٩ دولاق جراخ یدخا كش نایلوا لام هلکنو « یلام .

 یعدآ ین نالوا رح هلتهح و . زالوا بصغ یذخا كنوو
 ینسهناد یادغب ربو یاوبح شلوا ها فتح یی یهشالو

 ران مو .زالوا بصغ ذخا یتارپط جوا ریو یوص هرطق ربو

 كنهتسک ر کید هسمکرب هیلعءانب . رولاق جراخ ندررعت یذخا

 یودیا دساف یلخاد هدبودیا رسک ینسهطروم اب ییزوج
 | اط ارز . زاک مزال هنسا هرز وا بک لوا هسلشالک

 ردلکد لام یئ ییدشا كالهتسا كنهسمک لوا کردشلوا



 بم تب 4 ےک

 هدحذد ناح ك گید هم را مکه تن . یاثلا بابلا ىف هدنه

 هسا فالتا یاش نالیدیا خرد كره دیا كر اد همس

 بصغلأ نم عدارلا بالا لق هداه زالوا نماض

 هدیودیا بصع یاس رب نالوا رح :E كلذك

 هدصاف دب هل.دس رب نابلوا فاتخم هلفالتخا ثكنک اما بوصخم

 ر زلک مزال تد نامض هن رزوا بصاغ هسشا تافو نکا

 نا نال : نوسلوا رک درک نوسلوا رع دار

 نەضي و كلعلا هسف حلص# ال رطا و كيلعلا ین بصالا

 .تصعلانمرمشع ثلاثلا باللاینهیدنه فالتا ةيانانال هاا

 همرح و هموقتم ريغ تفص هدلام نالبدیا فالتا میکهتن
 ربع همر تفص وا هدهسیا نومضم لام سفن هسلا رونلو

 دوخاب یخ وطا شنک کند E هک هلوش . ردن ومضم

 نماض ییدو یشک سفن ها فالتاو بصغ یلتاقم كد

 همرح اال . زالوا نماض هلبتفص لئاقمو خوطن هدهسرولوا

 . هموقتم ريغ

 هلا حاورالا یوذ لیا روص لرکید هسمک رب كلذک
 هلا هروصم ربع غابصا كراود ها مده یتراود عوصم

 تسلا ىف لشاعلا نال . رولوا نماض یتمق قرهلوا غوصم

 هدلاح وا هسغو سور هدهروک دم كسا نکل . اهنع یپنم

 عبإارلا بابلا ىف هیدنه رولوا نماض یتمیق قرهلوا هروصم
 .بصغلانم



 نص

 22۵ شب

 . یواطحط یک ینیدلاق جراخ تعفنم هلب ریبعت لام مکه تن

 . یدیشلدبا ناس هدهراحا باک فا اد تم بصغع

 ةةنخنملا اما دارطاو كمسلاربغنم اهفنا فتحیا ةتلاب دارلاو

 دارلاو كمسلا اماو موقتلاریغوهو یناثلانم یهف اهمکحیفامو

 ییسوج هذوفوم 3 ی راتشدر بصعلا هفققح لام وهف

 هب دنه حسحهلاوهو . رولوا نماض هدکدتا فالتاو بصع

 . بصغلا نم رشع عبارلا بابلا ف

 بصع یتسهباد یادغ ر كنهتسک ر د E هلتهح و

 ۱۱ فر یخ همانل وا بلط یئر,ندناخ ها

 قرملوا دسافو قزوب یا هدیوریق زوج دوخاب یتسهطرومب
 . بدنه زلک مزال نامض هسلوا یهاظ یتادمارب هثتشرب

 ی رلهنادیادعب رر ندمدآ رب 5 هلتهجو هنن

 بوصخم هسلوا غلاب هیادفب كجو ارب بوصغم هدیودیا بصغ

 نیمضت هسردیا یوعد هلوعد هب همکح ندر یتسهلح هنم

 ىلع هلر توعد هب همکح اد یفنم یرانو هدهسلارولس هزدّتا

 یوعد هدلاحو و . زک مزال نامض هسردبا یوعدو بلط ةدح

 . هسناخ قاب ههدام «۱۱۳۰» . زالوا عومسم

 هدقدل | قار وط ندنض را ی هلتهحو هن

 قاروط یک یتیدلوا یتمیق هدعضوم لوا كغاروط روک ذم

 هژال هلان هرزوا هتک قوا هتشرا قشم ید زا ها

 . بصفلاش هیناخ رک



 ندبصغ فیرعت تقرس هلبا دنقو «رهطالیبسیلع ۷
 هلغلواربتعم رارمستسا هدنفرسو راهج هدصع ارز .رولاق جراخ

 یحارخا ندیصغ فیرعت كتقرس ةلىسەوالغ كرو ذم دیق

 بوصغم کم زلروک .ردنرابغا ك.صع تورس کنوح .ردمزال

 قورام رادقم ندا تاجا یف رش دح نکیا نومضم كالهلا دمب

 لالهلا دء یدعا . زلک مزال نامض هدنروص یندلوا فلت

 كلاکنا ندننیدنلو نومضم بوصفم اما نومضمربغ قورسم

 .راتشدر ردلکدزناح وخد هدیصغ فی ردآ كتقرس یک ییدید

 .یاتسهق هیرورض دق وهف

 هلنا یوکس كنهمحعم ءاخو یحتف توره غلا ذخا ۸

 بولوا ردصم هنسانعم كنا مض هنسفن ودنکو لیصح یئیشرب

 قلا .دکرو نداتس هدنتشراف ندی ا: 6 رولوا هج لو هاک

 هدیسراف- ندن | هکر ولوا هلسهح هءاعورهف هاکو .رونل وارست هلا

 . رونلوا ریبمآ هلا قعوط هدیکرتو نتفرک
 تابثا ینی هلیسلوا عببات هذخآ دب كذوخأم عرش «ذخا

 .رولوا فرصنم هلوقنم زکلاب ذخا ندننجهلوا هلبا هلطبم دی

 . ینع رولر هلوا لوتنم ق آ نالوا عا نت کنوح

 نایرج هدلوقنم قحا بصغ هکردیا تلالد فیرمآ و هبلعءانب
 ا قا بصعلقنلا نودب .ردیا قفحش هللا لش بصع ینعل

 دیعمتلاب كلاملا ی فرصتلاو له الب هلی هنال دبلا ةلازا مدعل

 .یاتسهف دلا تاسلا دوجول درال بحوم صعوهف هلع



 نذاالب هنناوحناروط هدناکمرب كرکید هسمکر هلتهجو

 لیوسحنو فرص ندناکم ییدلوب یاوبح لوا بولوا بکار "
 ندکدتسا كرت هدناکملوا ی قرهلوا لزا هنن ندا كيرحتو "

 بک ار اور وک ذم اما . زلک مزال نامش لوا فل 8
 : رواک مزال ناض ینم ه هدام ۲ وا فات نک رولوا

 ققحت بصغ هلا روک ذم ف رصآ هستبا فرصت هدلوقنم مکهتن

 . یرصلا دوعسلاواو هبناخو راتشدر ردا

 I a نکند هم
 هدهسلا راو تالا د "هلازا هدنو هسا وا سلاح كلاما نذا اب

 ( . یواطحط رداکد هللا لعفر نالوا هدسع

 فا رع e بم هنکج ها ققحم هدراقع بصع

 نکیا راشملیا دی هلبا لام لقا لباق ین ریبن لام یک هدبصغ
 هرزواینیدنل وا حاضیا هدالاب یسلدیا كرت هدلحم كروك ذم دیق

 ریوتت ردم هنغحهل وا دافتسم ندظفل دخا

 لام هک ردیقیقح ذخا لوا مسق بواوا مشق ییا « ذخا

 .رولوا هلقعا نیزسفل وا ىذا كنا ندندب هنم بوصغم بوصغم

 یا راکنا یهمیدو كعدوتسم هکردیمکح ذخا «یناث مسق

 هلرنذا كنسحاص هدذخا تقو یهعبدو عدوتسم یدعا . ی

 شلاق نورا هد .مدندب ید هراکنا نامز ار 8
 كسحاسص لام نگو بوصخم هعیذو لوا E ندا هتل ۱

 تقو عدوتسم رک ا .دولوا شلدیا ذخا نیزسقلوا ىذا 3
۲ 



 هسلا شمام ا لیوحمو لش هل هقش ندلحمینردنل و هدراکنا

 ءقولوا ها شما لبوح و لش هلع هقشا راکنالا دعب اما

 لا لامعتسا یاو حرب نایملوب هدکلام دب .رولوا یتبقح ذخا

 ,اوخا قم روچوا یشوق یکه دندب قرروا هنلا كنهسکرو
 ردندنلسقیمکح دخا یخد كمروشود د ی هرد ا

 دام ٩۰۱ هاسلدبا مآ 1 نیکو یتبقح الا هحور « دخا

 . یواطحطو راتدر رولوا لخاد هده رعتوش یخد

 ٩ هقح دب "هلازا ءرصق دوخا هلازا ینسهقحم دب ثکلام :

 یک ینیدلوا هدریدقت 0۴ ندنلا كم توضقم < نوصوم

 ین اب یرجأتسم كنبحاص لام بوصنم ید هقحم دی رصق
 یهعئدو الثم ارز . رولوا FTF ندندب یعدوتس ا

 E هلازا یندب كلام هدنآ « هتک نا بصع

 ] طقف . ردقلا حتف یدیا لگد هلند كنکلام همادو کنوج

 ندرجأتسم الثم لآ هنم بوصفم هک هلتجوش ردشملیا رصق
 نکعو هلبسعا بصغ كبصاخ نکیا نکمتمو ردتقم هفلآ

 ناس هدالاب هلاژا هقشح .ردشلوالئاز ندم بوصغم رادتفاو

 هلیتروص عادیتسا ابو هراعتسا یخد هلازا امکح یک ینیدنلوا
 . راتخحرد ردهلتسملبا وا لا

 ینذا یسماملوارک ذ هلطبم دب تابثاو هقح دب لازا مدل
 زدیم هنغلدلوا دافتسم ندنسهرابع نیرمسقلوا

 .ردشلواعقاو نیدهتحفالتخا هد دغ نک ٤ کر كع



 تاسما زکلا 9 هما . ردهقحم دب "هلازا ۳ هز

 چوا هدبصغ هکه وش .غهدیا حاضیایرانوب یدمش .ردهلطبم دپ
 هلط.هدب تابناعم هةح دب "هلازا «یسح رب . رولس هلل وا هظحاللع ی

 «یسحنحوا هلطم دب تابا نودب هقح دب "هلازا «یسحن

 یسشوا صع هلدخارب . ردهقح دب "هلازا نودب هلطعم دب تاب

 كصع هزوک هلوقو یعب ردهدنل وا تروصقحنا هروک هنا

 یش 2 کسا هد صع هبلع ءا ردهلطم دب تارناو هقحدب "هلازا ر

 ةلازاهلبا لعفرب نالوا عقاو هدبوصغم نبع «یسجنرب .ردمزالآ
 لام ین كا دک ندا دب عضو قح هلامر ین هقحمدپ

 دی تاسا «یسحنکیا . ردسهلازا ندلاموا كنيدي كنح 23

 یدعا . ردکعا دی عض و هلام روک ذم قح رخل ىنعل

 هنل ود هلطمهدب كا هدمه هقدب هلازا م هدا دا 1

 قافتا هنكج هديا باما یاضو هنشیدلوا صغ «ذخا
 . ردراو اهتف

 رب قرهلوا بک ار نذا الب هنناوبح كرکید هسمیکر, الثم
 شا صغ یاوبح روک ذم هستلکو كوب 1 هستیک هفرط

 هلراشلانذا الب هناوبح كرتشم هلیرکید هسمیکرب مکهتن .رولوآ
 ی رولوا نماضو تبصاق هدنسهصح كکرتشم هسل وا کار

 . زات در ردراو هاطعهدم تایئاو هقح دب زا د
 نالوا عقاو هدیوصنم نیع الاب حاضیا رب هقحدپ ٌهلازا "



 — ۷ ه سس

 . رولوا هاسهلازا كنف مصت یهدنکلم كکلام هلا لعف رب

 ندبصغ فیرعت هلئسم یدب رک ذلایآ هلبا دیق وب یدعا
 ء رولاق جراخ

 ۰ دابا توصقم نوا یاس كاما هلتتسخ ۱

 یعارصق رب الثم بصاغ هک هلوش .زالوا بوصفم «لام نالوا
 قرهل وا علا هعا رصف لوا هباد رکیداب یسورواب هدبودیا بصغ

 هرزوا یدل وا روک ذم هد زار و جارعم هسډ تروق هده رط

 2 و )ید یا تصاخ کرک هزل یایض كفا
 نکل : ردقو ل هوکریو یینص هدنو كشاف ارز . هسیا

 قاسال هال اضا هنمضي نا یتش ها ناحضاق نع له

 هو 0 ا 2 اف ل رشت راع هر. دتهفوسالا
 . لاتا بالا ی

 هدهشا دمت ندنسشاوم یلام هنسمک ر .هلئسم ۲

 نماض ین هموقص "یشاوم بصاغ هسا وا عياض هم وقص "یشاوم

 بصاف هدرو .ردقو یینصو لعف هدنو كصاغ ارز . زالوا

 هرات در ردشمامما تاما ین هلطیمدب هرزوا هم وقص "یشاوم

 هرزوا ینحهللوا حاضیا هدنح رش هدام ٩۰۵ هلتسم ۳

 عاشا لعف هدلحم اریز . رولق جراخ ندبصغ فيرعت راقع

 یعاا كلعف هاهجوو هسیا هدراقع .زالوا بصغ نیزسکلدیا

 یلامیسهلازا كندب یهدراقع كکلام کن وج .ردلکد روصتم

 ,ردلکد هلبا لعف نالوا هدنیع هسخوب بولوا هلبا جارخا ندنآ
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 نالوا هدنع هلازاو هدهسیا راو دی "هلازا هدراقع هلرکید ست

 هادهرد هللا لعف ر نالو هدکلام کلب بوملوا هلا لیفت

 . راقعلا بصغ ق

 عنم ندکمرک هنسهناخ یهنسک رکید هم هلسم ےہ

 دوخاب هسناوا تقرس اشا ضعل ندسننورد یسهاخ هکعا -

 هسمیک لوا هسلوا فات یلاوما ضب هکمنا سبح یدک وا

 . رات در زلک مزال ینامض كلاوماو ایشاوب هنیرزوا
e ۱5 کا ر لسم  ESTهنرهط كنسهاد  

 ندبوکرو كيرحتو لیوحت ندعضوم ینیدنلوب طقف بولوا بک ار
 یهبادروک ذم صخشر رکید نیدنا بترت ررض هنوکرب هناویح

 هسخو . رولک مزال < رزوا رقاع ناض هسا جد و رقع 1

 لکد هس رزوا کا 4

 هسون وا هدنشارف یندتا شرف كن هسمکر دش ۹

 ارز . زالوا بصع هسلوا سلاح هنطاس ییدتا طس دوخاب ۱

 . رولوا هلبا لبوحو لش لوتنم بصع ۱

 من اتکا نالوا لصاح هدر وام ضدا رعاتسم مس ۷
 ندقمردلاق یرانهرخ هغ.دلآ ییاهسمرجا رجوم نکبشُما نمرخ
 ام هسل وا فلت هدر یادو هطذح کما عنم را

 . هناخ اهناکم نع اهلوحم هلال .زالوا نماض

 ینیدملو هلطنهدبتاناهدقدنلوب هقع د لازا یی ,یسحنکیا
 زکلابهر وکه دم ماما طقف . زمنا ققحت بصغ هکن وب هر وکه نخیش هد ر دقت
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 هسرولوا و هلازا و بولوا قاک و ید هقح "هلازا

 هنماق» دب "هلازا «التسا هدقدلوا هدراقع یک ینح هلوا هللا له

 زغال اعالالا دل تیوض دی دنعو . راتدر رو فا
 یواطحط .

 هلازا امدعو ادوحو « نام راتخ الا لوقو هداقتنم رد

 یو كناودع دی هدنو و ییدسا نارود هنرزوا دن قو

 لصالاف لخد ناتسهف مکه تن . ردشلدا نان شدلوا

 .ردشعد ةلطلا دلا تاتنا ال ةقحلا دملا ةلازا

 یکید هدلاعت یندنل و تعا مدنلا كهسمکر ههو

 ناءض هسل وا عیاض بوشود E تعاس هلقمزوا هنلا هک

TTتم اس هم  
 ۱ . راتشدر ردشماعا

 انوکرب راد هنفیدنلق راتخا یر ندهذم ییاو هده

 هنفا دل شالک | ةحارص ندنرامالک كناهقف هدهسغو تراثا

 ردمز ال هلطرم دی تابثا هدمه هقحع دی "هلازا مه هدصع 2

 . یواطحط

 قرف ندهععرا سا

 عسقاولا لعفلانع رظنلا عطق عم یا » هلبا هقح دي "هلازا

 هحونم صوصخو مومع هدنسهرا هلطبم دب تابثا « ناعلا ف

 .ردمزال قارتفا هدام هدنکیا هلبا عامجا ُهدامرب هدنو هکردراو

 هدذخا ارهج ندکلام دب نذا الب كئيشرب « عاتجا هدام



 . رولو هلطبم دب تابا هدمه هقح دب "هلازا مه 3 3

 حاضیا هدنح رش هدام ۵٩۰۲۳ 6 یارتفا لی هم د “هلازا

 اما بونلو هلطہم دب تاسلا هدبوصغم و وا ینحهنل وا
 هدنصاغ دب كعارصف نالوا بوصغم الثم .زاملوب هقح دب “لازا 5.

 “هلازا | هلتهج ینیدعل | ندهنم بوصخم یرواب نالوا ا

 قملوا دلوتم ندنغارصق كهم بوصغم هدلاحیتیدملوب هقح دب

 هلغملوا کلم كړم بوصغم ینم ههدام ۱۰۸۵ هلسهساالم

 ۱ .رولوا هلطبم دب تابا یدب عضو كسا ی هلیآ

 هقح دب "هلازا هدکلام دم « یارتفا كنهلطم دب تاما

 ناویح هسمکرب هک هیوش .زاملوب هلطبم دی تابثا هدلاح ینیدنلوب
 ناوبج هتسمک لوا هدکدتا دعت ندنناوبح نوا یجابم
 لوا هده سردشت هلازا ندناوبح روک ذم ینسهقح دی كنیحاص

 یدملیا تابثا هدنا ینسهبلطم دی هلتهجینیدع وقوط هناوبح
 . یرصلا دوعسل اونا

 فالتخالا قیفوت

 كرديا قفوت ینسهرآ كفالتخاوش «اهتف ضعإ یک یدهاز

 ینسهداعا كادبو نامض «لوامسق .ردمسق کیا بصغ هکردشعد
 .ردطرش قاقتالاب دب "هلازا هدنو . ردصع نالوا بحوم

 ردطرش دی تابثا هدنوب .ردصغ نالوا مزاتسم یدر «یا مسق
 ینامض هروک هش راقع بصغ .یک نافع بصغ .یواطحط
 : یناتسهقو راتشدر ردمزاتسم و زکلا تولوا تحوم



 حاضیا هدالاب نیسکنا ندىش چوا نانلوا هظحالم هدصع

 یدعا ند تبوت هنح رشت كنسحنحوا یدمش هلقعوا

 ما نیزسقلوا هقحم دي "لازا ینی هلبا هلطبم دی تاب زكا
 هما اما ۰ یرصاا دومسلاوا .زنا ققحت بصغ هر وک هب هبفج
 هک و زکلاو راشعا یهلطبم دب تانا زکلا هدصع «هنالت

 ندبوصنم هروک اکوب .ردراشما داهتجا ینکجهدیا ققحت بصغ
 قد یاسا كناودع د بوبلوا طرش یسهلازا كاکلام دی

 , ردیفاک هد صغ

 فالتخا هر

 هکهل وش . هبافکرولوایهاظ هدب وصغم-دناوز فالتخا هرم

 بوصخم دناوز هرزوا ینحهنل وا حاضبا هدنح رش هدام ٩۰۳

 هروک هب هبقنح ها هدقدلوا فلت مصه الو دعت الب هدصاف دی

 الثم . ردقو هقح دب "هلازا هدنو کنوح : زاک مزال نامض

 بوصخمو یدلو نالوا لصاح هدصاف د كناوبح بوصخم

 , ردلکد بوصخم ارش یراعا نالک هادم هدیصاخ دی كناتس

 ندران وب بصاغ ندنشدلنوا تباث كلام دی هنیرزوا هارد و ارز

 .رولوا نومضم هروک هبهنالت هما اما .ردشمامتا هلازا یلام دی

 ردشمتا تابثا یهلطبم دی هنیرزوا كرانوب بصاف هکنوچ
 روک ذم هجورب هروک ذم اوز . راتشدر و راکفالا ماتن

 ندکدلدبا عانتما ندملس و علم بلطلا دعب هدهساکد نوماس

 .یواطحط رولک مزال نامض عاجالاب هسلوا فلت هرکص



 ده

Aیگند نا الب هردنم ,ییدلبا طس ا ا  
Eهقح دب هلازا یسمو وا بواب دوخاب یسم هوطوا كنهنس  

 . یواطحط ردلکد بصغ هروک هبهشح هما هلسس قمافلو 1

 هسلوا فلت ردنم لوا قرهیلوا هلی یلعف كنهنسکوا هیلع ان

 تولوایلف كنحاصلام ؛ طسب کنوج رک مزال نامش اک
 هلغلوا قاب یدب هغدلوا دوجومیلعفرا كنحاصلام ا 8

 سلق هقع دی ازا ندنآ یتب.شلدیا ذبغا ردنم رک
 رم الا عمق ردراشعد بصغ یخد اکو هلال هما اما . + 1

 . هدنهو راکفالا کانو 1

 هبوحا و هلسا ۱

 داریا رللاوس ضم ینآهجورب هنیرزوا بصغ فیرعآ .

 ۱ . رول يربو باّوج قرهللوا "
 دوحوم هقدب "هلازا هکر دراو عضاوم ضءب «لوا لا وس ِ

 كنامض تلعیمب بصغ فبرعت کک مزال ناخ ہدلاح یدل وا ]
 عضاوم . ینع رولوا شلوا فل یسلوا هشحم دب “لازا 3

 : هک هلوش .رونلوا رکذ یا هجورب یرایضعب كنهدوک دم ٩

 هلازا یلام دب یعب یهقمدب و .ردصافلا صاق الوا 3

 کا عسل هلازا ی دی كندا لازا ملک دی کت
 .دولک مزال ناض هحننکح داب ۱
 رت نکیا ردتقم هداهشا هدنعفرو ذخا نیح طقشم ایا 3

 یدب ا هکو لاح رواک مزال نامه هدکدسا داهشآ |



 جا ۷۹

 . قاب هنحرش هدام ۷۹۵» .ردشماعا هلازا

 . رولک مزال یاض كلاوما نالیدیا فالنا ایست « الات

 رفح ویوقرب هدر رب نابملوب یرفح قح هسمک رب هک هوش

 مزال نامض هسلوا فلت رهشود یناوبح كنبرب هاروا هلکمعا
 و 0202 دعا اوج نوک ذم صاف کول 0
 . قاب هبهدام »)4۳٤« . هلوا بصع

 یبا كنما کما كالمساو بصغ ىلج هسمیک رب «اعبار
 هکوبلاح .رولک مزال ینامض كماناصقن هلبالحم تمیق هسوروق
 هدما کاله كدلو هدهسیا شمامتا عاقا یلعف رب هدما بصاغ
 .هسناخ یدسا باح ا یاصق

 راز هللام بودیا لتق ین رکید هدهژاغم 4 ررک از ءاسماخ

 هنسرزوا لتاق هسلوا فلت هداروا یلام كردبا كرت هداروا

 هنا نیدلاهظ یتفاو . یواطحط رولک مزال ینامض ید كلام

 .رشع عیارلا بابلا ف هیدنه نمضيال

 یالوط ندبصغ ققح ناض موزل هدلئاسم و « باوج
 ی ناتلوا تصع ارو اا ندیدم دوجو ھل توت

 دوحج .رولوا لخاد هديصغ هسرولوا یواسم هصغ هدمکح

 قاب هب هدام »6٩۰۱ .ردراو لش هده دخا هل هدنوب .یک هعیدو

 . راتم در

 ادرطم بصغ نالوا فرعم هللا فیرعآ وش « هصالخ
 . ردیا باما ینامض نیزسکعا فلخت چیه ین ةلاح الو



 ا
 و

 ل
 شلدیا مازتلا یساوا بصغ كلعف ندیا باجشا یامض یه ی 1
 یصخشه كنامض وا قرهلوا یعون مکح نامض کنوح .ردلکد 1

 تا تصع ۷ نشد هوش لا تبا هللا تلع رر 9
 هنمک و الثم .رولوا تبا هدهلاتانحو یدمآ یک ین 8

 هنوز وآ نمک لوا هوا تلت دند ردا تسغ 0
 كن ى كرکید هسمک رو . رولک مزال نامض ینم هصغ
 . رولک مزال نامض یالوط ندنفالتا هستیا فالتا نکیا هدندب
 ییدناوز كيوصفم نالوا لصاح هدبصاغ دی هسمیک رب میکهتن

 هدنا كکلام هکوبلاح . رولک مزال نامض قافتالا هسا فالتا
 مان هديا هلازا ینا بصاغ هکا یدیا لکد تبا یدب

 . ینعو راکفالا

 بصغ نا لکد كوام الصا فقو لام « یا لاو
 یلام عقاو هدشرعت هکولاح رولک مزال نامض هدقدنلوا فالتاو

 . زالوا عماج یندارفا هلغملاق جراخ فقو بصغ هلبدیق
 ارصح دوصقم ندلام « لوا هحو .ردهلهحو يا باوج

 هل وصخم تعفنم هلا بوصغم ناع کلب بونلوا یلم كکلام

 هدر دقن ود .ردهنسانعم ردتقم هف رصت هدب وصغم ناع دوخا كلام

 روکذم لآ وس قرهلوا لخاد هدهرعت ید یصغ كفقو لام

 ارز . ردکلم ید فقو « یا هجو . راتمدر رولوا لئاز

 كلم هروک هنمماما اما ۰ ردهدنکلم كفقاو هروک همظعا ماما

 .ربدقل حق رول سو قرهلوا هللا كلمو لئاز فقاو



2 ۳ 

 هدرلتهج ضعب هدشراعو هعیدو و نهر « كلا ون

 ۷۷۵ و ۷۷۷ و ۷٤١ و ۷۲۸ ییدشا نارج بصغ ماکحا
 هدلاوحا و . یدنشلدا ناس هدنرلح رش هلا راهدام ۷۸۷ و

 .زالواعنام ینرایغا هلیسهسیالم یلوخد هدروک ذ. فرمت كرانوب

 هعئدو هددروک دم لاوحا تباعرو نهرو هعیدو « باوج

 هلعءانن . رازولوا بوصخم بوةقج ندقلوا تبراع و نهر و

 ارش مکه سن .قاه هدام ٩۰۱۰ .زالوا ضقتنم فل رعآ هلرات وب

 یل هدعم هلرابتعا تتصوصخ رب نانو هدنیودنکر

 الثم که لوش ..ردیصغ هدو هدهسیا روک ذم هددام ۸
 ارتشا الوضف ندسنحا ص>خث ینام J US رکد هشم ر

 یرتشعم هلل هد وقص صخش لوا هسنا ضق و

 : زا دز نولوا تصاف هلوسن ة نه هاو

 هنتروص یسلآ .یعیم هارک الاب كنیرتشم « عیار لا وس

 .زالوا عنام ینرایغا ندنفجهلوا قداص روک ذم فیرعت

 روکذم نذا نکل بولو نذا هدنروص و « باوج

 هاب دف نیزسقلوا یذا یهدش رعآ هلنهح ول ٠ ردهارک لب

 .رولوا عنام یرایغا قرهلاق جراخ ندفرمآ هر وک ذم تزوج

 یسعا ذخا یعسم ءاضق هعفشلاب كعيفش « سماخ لأ وس

 .زانواعنام ی رایغا قرهلواقداص ر وک دم ف رت یخدهننروص

 . ردلوقنم لام دوصتقم ندلام عفاو هده رعل « باوج

 لا وسوي هلي رعت لام هبلعءاس . ردلکد یراح هدلوقنم هسیا هعفښ



 عسب ر هکر دشملند اباوح اکو هدامنمرد روا قد

 هلع ءانب . ردعبقش كلام کلب بولوا كلام هقبقح هعوفش

 نده رعت مر و دم یو ی یلام EEE کەش را 1

 هدباوج وب .یینا رولوا شلوا عنام ی رابعا قرەلاق ا

 كلم هرزوا یتادلوا حرصه هدهدام ۳۹۵ ارز . ردراو ا

 ءاضق اب یضارت اب هعیفش كلم روک ذم بولوا ماع نوجا یرتشم 1

 ردلکد كلام هعوفشم یرتشم هدلاحوش .رديا لاقتنا هلا یضاق

 .ردکعد ردلکد كلام هللا رفتم كلام یدام لمل روانا

 لوقنم و مرتحم و موقتم لام كبوصغم « یطرش كبصغ
 .لوالا بالا ف هدنهو ىرصملا دوءسلاوبأ ردن رابع ندنسلوا

 بولوا ماکحالا ثح نم ینساح كصغ «ینسام كبصغ " ۱

 .یک ینیدلوا هدناادو تادانج .ردلکد مادقالا ثبیح نم هسخو

 بترتم هن رزوا بصع دوصقم ندصع تن هدنروص ۳

 هحایا هدصع هسخو بولوا ترادع ندنلبصه كيك نال ۱

 .ردقلا حتف رد راکشا ینحهش و تعاطو نسح هلتهح ییادل ۱

 دام ۸۸۲ رج
 قمروط هدر یراقدشاوب كواجشا اب ها «تمیق افق )

 یرقد-نل و كراحشا او هسا رو دم ( هک ردیراتمق هر ۱

 ا نوک ذم ی دربار با اتسشاب نا مرک ام

 یراقدلوا تاق قرهلوا یرارق قح هدنرزوا رب كراجشا اب
 بونا وا موق قرهلوا یلاخ ندراحشا اب هشا کروا هدلاح



 3 س ۳۰ تبسم

 هاحشا اب ها هسیا هل توافتو لضافت یهدنس تمق ییا
 ۳نرا اعاو لشام و دیک 6۰ رولوا کمد شقا
 .روئلوب هدنروص ینیدلوا موقت ربارب هلیا راجشا ا

 ادنلو هدنرزواانن روک ذمضرا نانلو انن هدنرزوا الثم

 ؟ذم و شورغ كيب زکس یتمبق ربا هلبا هنا ین هدلاح
 جنلوا شور كيبشب یتمیق هدلاح یفیدیلوب هدنرزوا انب
 ۲۰» .رولواشلوا یتمیق اباق كنهشا لوا شورغ كسحوا
 ْ . قاب هن هدام

 ھ هدناا 2 تمش اکاق هکر ولمشالک | ندش رعآ و

 اتا هدر هدهبهقف بتک ردق یه . رولسناللوق هدراجشا

 2ا زکلا روکذم ریست هدهسبا رویللوا لامعتسا یریست

 ۷ ءداروب نداد لامعتسا هد تولوا صوصخم

 . قاب هم اتکا هوش ,ردشمالدیا

 9 9 AA E تمق نالوا رود دم هدهدام و

 کا ندرلتمق نالوا ناس هدرلهدام

 شاو هبنبا زکلاب نوجماقملوا مولعم تميقاماق «لآ وس
 0 اردا تیافک كلديا عوق هرزوا قمروط هدر یرلقدنلوب

 ؟ رده یبس كعوش هللروص نالبدا ناس هدهلحم

 الا هدنحرش رلهدام ۲۳۲۲۹ راحشاو هنا «باوج
 ۱ هسا كفصو بولوا ندنلسف فاصوا . هرزوا ینیدل وا

 ۱ .زامهلوا یتمف تاذلابو



 شم
 e هدام رم 3
 رکرب ضرا هک (ردکعد یتمق اما كنها ةت اینم

 و وا موقت قرهلوا یلاخ ندهیبا هدهرک ربو ربارب هلیا 4
 كعد یتمق اینم هسلا هل تواقو لضاف یهدنس تمیق ی

3 
 هرزوا یدل وا ۹و هدنح رش هظ ۰ مدام تەق اق

 لا هفن | هدام هلتهج ینیدنل وا لامعتسا هدراحبشا هد 8

 قاب هرهدام « ۹۱۸ و ۹6٥ » .رولس هوا هلع یغتسه 8

 ef هدام AA قم أ
 كنهءولقم راحشاو كضاَقا هشا علقلادعب تمف اعولقم)

 (.ددب
 هلا یوکس كفاقو یمض دوخاب یرسک كنون < ضاقا
 هکر وبلسند ه هننسآ شملقسو شلوزو یخدضه . ردا

 . ردهنسانعم ضو

 هشا مه یریصت تمشق اعواقم هک رواشالک ۲ ندهدام و 1

 : ميطحادبعو ررد رولل وا لامعتسا هدراحشا 8

  Êهلا تم اينبم  eرد ما طظ کک هدنس تمیق .

 یهدهبنا هدامو لقا ندتمیق یهدهدام ۸۸۲ ‹تمىق اعولقم _

 .ردرنک | ندم



 ات

 ۱ + هدام رم جن

 ترجا ندتمیف اعولقم « تمیف قرهلوا علقلا قحتسم )
 قرهلوا علقلا قحتسم هک ( ردتمیق نالواقاب لیزملایدل علق
 .هاده رولوا زا یرادقم ینرجا هعلق ندنتمق اعولقم تمیق

 بولوا شلدیا فرص هدنعلفما كعولقم ترحاو تنم ارز

 یتمق كعولقم هلتهح و . یاتسهق لکد نوحا معاق هسخو

 دیار یرادقم علق ترحا ندنتمف كعاقاا قحتسم هلسس علف

 ید تمیق عاقلاب ارومأم هتمیق ملقلا قحتسم .هیافک ردشملبا
 . رولشد

 ءرکرب «ضرا هک هوش .رونلوا نببعت یا هجورب تمیقو
 قحتسم راحشاوهشا هدهرکر و قرهلوا یلاخ ندراحشاو هنا

 یهدننب تمیقکیا بونلوا موقت كرهلبدبا رابتعاو ضرف ملقلا
 یتمش هرزوا قمل وا علقلا قحتسم كراحشا و هشا لضاف

 . یواطحط رولوا

 نوتلا زو یتمیق قرهلوایلاخ ندراحیشا اب هبا كضرا الث

 رابتعاعاق هدنرزواضرا هلیضرف ملقلاقحتسم كراجشاا هیئباو

 هشانوتلا یللا نالوالضاف هحنل وانوتلا یللازو یتمق رب دیا

 «.لاح ینیدل و عاق هدنرزوایخرا هاب راعا علقلا قحتسمكراحشاا

 كن هصع زکلا هدنروصو .هافکو یناتسهق رولوا شلوا یتمق

 ترجاو نوا یتمیق كتهعولقم راحشا او هشاو زو یتمیق
 علقلا قحیتسم كراجشا اب بنبأ هليا هصرع هجیناوانوتلآ رب علق



 سس ۳۳ ےس

 ناس هدهدام ۹۰٩ ندنغجهلوا نوتلآ زوقط زو ىتمىف قزل

 هشا یبدلنا ثادحا هدضرا بوصغم بصاف هرزوا ییدنلوا

 كران | هنم بوصقم هجنلوا رضم هضرا یلف كراجحشا ا 9

 ندنکدیا طبض یرلنآ هبا اطعا ی اتمی ماقلا ق
 هاراحشا او هینبا ینوتلآ زوقط زکلاب یبحاص هصرع دز امو
 اشا هدنسهصرع یرلنو بولوا نماض هصاغ قرهلوا ییدب

 یشکالوا هللا راهدام « ۸۸۳و ۸۸۲» هدهلحم . رانح در ردا

 هدهلا هدام ۸۸۵و ةمنقلا طسوتم امت هللا هدام ٤۸۸و همنقلا

 روشوا لوز هاندا ندالعاو ناسو فل رعت همقلا لسلق الا

 ا هدام ۸۸٩ روح
 ییدنلوا راح ا 6 هعارزلا لق كرر «ضرا ناصق إ

 ییدنلوا راما هعارزلا دعب هلترحا نالوا یرکد  هدربدقآ

 هک ( ردنوافو قرف که دنس ترجا نالوا یرکد إل هدنروص ۱

 ندنکحهدیا صقانت ایک یسهینابنا ءوق كضرا هعارزلا دعب
 زآ ندشرحا هعارزا لبق یرحا هرکصندقدنلق تعا

 . رولوا
 هلرخا هسمکر هرزوا یشیدنلوا ناس هدهدام ٩۰۷ الثم

 ینسهصرع یحاص هرکصندکدشا تعارزو بصغ یتسهصص

 ی دلوا فانا هب هص ع هلدنس یتعارز كصاف و دادرتسا _ 3

 تعاررز ًاصغ هدک دا بلط یىنىسمص كضرا ناصه هلتهح 2

 كصاغ نوحما قلو یضرا ناصقت نالوا بترتم هلیببس كلدیا 3

۳ 



 لها یرحا یهرکص ندنتعارز هلبئرجا یلوا ندنتعارز
 تواض هدنسهرآ ترحا ییاو رولدا ر دق هب هرب

 هدایز ترجا نالوا یرکد هعارزلا لبق یی رونلوب لضافت و
 هسا رولوا صقا ندنآ ترجا نالوا یرکد هعارزلا دسو

 یضرا ناص كنهصرعوا تواف و قرف یو دبش ترحا يا

 ۱ . رولوا

 شوغ زوحوا ترجا نالوا یرکد هعارزلالق یدعا

 وشا هسلوا شورغ زوسکیا ترجا نالوا یرکد هعارزلادعبو

 ناصق شوغ زو نالوا توافتو قرف یهدس ترجا ییا

 . یلالبنرش رولیدیا دع ضرا

 دوخاب قو توافتو قرف هد ترجا ییا هدنروص وب

 نالوا یرکد هعارزلا لق ترجا نالوا یرکد هعارزلادعب
 . زالوا هدضرا ناصش هسا هداز ند رجا

 جاتح هریهطت هکولع ضرا نالبدیا تعارز ابصغ الثم

 بیس رب يک قلوا شنا ریهطت نکردیا تعارز بصاف هلغلوا
 شملیا دیازت دوخاب اغا صقانت چیه یترجا هعارزلا دمب
 بصاف ندنفحهبلوا لصاح ضرا ناصق هدر دقت ینیدنل ون

 . راک مزال ینامض كضرا ناصق یغد هعراز

 ضمیرردقت هللا راجیتسا روک ذم هجورب كضرا ناصقن
 تا هلا لوقو ندنفرط هبمالسا اشم بولوا بوق كناهقف

 ,هحشو هضف ردشلدا راتخا لوق وش یخد هدهلم هک لدیا
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 ربدقت هلا ارش ضرا ناصقن هروک هنلوق كناهقف ضعب رکید

 هلا تمیق نالوا یرکد هعارزلا لبق كررب هکهلبوش . رونلوا
  3یلیز .ردنوافو قرف ا تمق نالوا یرکد هعارزلادعب

  ۱هتعفنم لدب هسخو بولوا هع تمیق راشعا اهقف ضه و

 حیجر یورهبد ردبنا لوقو نالوا سقا هلتهح ییدلوا ۱

 لوق هبمالسا اشم هلهجو ییدنلوا ناس افا هدهسلا شعا "

 ردشملبا رابتخا یلآ یخد هلع ندنرکدتا اقا هلا لوا |
 .ناكلا ةيشاح دوس ا

AV e ~~دا  e 

 هلیلعف كرشابم ىعب ( تاذلب "ییشرب «فالتا ةرشابم )
 ۲ نكاح لمف كرا ادن هرا لف ف

 لعاف هبهسسیک ندا ) فلت تاذلب "ییش لوا ( ہکردکمتا
 . ( رولنید رشابه

 فالتا بوروا ینرکراب كنهنسک رکید «هسمکو الثم

 كن هنس رکید هسمیکرب مکه تن .رولواشّیا فالتا ةرشابم هسنیا

۱۳۲۳۲ dk AA aa اس ۲ La 

 ا رک دم هلک ںوا ہوا یا ف ی ما
 . زولوا شا فالتا ةرشام ق
 درک دن ا یاس کی کافر ورق ۱

i ۱هی هدام ۸  

 هدنشر یعب .ردقلوا بس هنفلت كّشر «فالتا اسست ) ۰
 نالوا ز یدؤمو ( یضفم هنفلت هداعلا یرج ىلع كبش رکید |

3 



 س
 | زی تنادحا یشبا هلبوب ا کا تادحا شیار

 ٠ نذاالب هدماع قیرط هسمیکرب النم هک بوش (.رولیید بیستم
 هساوا فلت بوشود ناویحرب هبوبوق ینادزاق یعالایو
 ارز .دولوا شا فالتا است یناوحروک دم هسمک لوا

 كناوحیعب كيش رکید هدماعقیرط ینب هدیشرپ هسمکرپ
 و اد یل کار نالوا یضقم هتفلخ هداملا یرف لک
 . ردشملبا ثادحا

 بولوا ینرع ظفل « لیدسنق 6 كلبدنق قلعم رب مکهتن)
 هدیوشود هر كد كمسک یا ) ردهلب رک كلادو كفا

 نسک یا هلفلوا یضفم ببس  هداعلا یرج ىلع ( هنسلریق
 هد (رولواشمربق یدنق اببستو شما فلت ېا ةرشابم هسمیک
 . رولوا نماض یخد یتسکیا

 که دنا هدیودیا قش یعولوط رب هسمیکرب كاذک)
 یالوط ندقش وش غاب روک ذم نیزسقعوقوط الصا « ( غاب
 ینا اسقو یعولوط ةرشابم هسمنک لوا هسلوا فلت بوقآ)

 ( . رولوا ) نماض یخد ینسیکیا ندننجهلوا ( شا فالتا
 یرانآ بوبمروط ندنکلودنک تاسیام یهدنجا مولوط ارز

 كعغاب لوا تاذلاب اوک هلقعربب یعولوط هلغلوا هدقع وط مولوط

 دماج یش ی هدنجما مولوط لوا میکهتن .رولوا لصاحیسلوکود
 هکلب بوبقآ ییالوط ندنسلدپا قش مولوط هیلعءانب بولوا
 یاس یا هقلوا فلت بوفآ لس نیش هاذا قلا
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 هسمم را واو ردفوش .رواک مزال نا( هس هرزوا ینبدنا وا

 رکید هدبویقآ غاب ییالوط ندنو نکیشُما قش یولوط
 عياض ب وقآ غاب یشا ندنسما كب رحم قا هن

 .قأب همدام بد .رولک مزال ترزوا هتس وا ناک هلو
 هدمه بیست مه هدلعف رب هکیدلشالک | ندهفلاس تاحاضبا

 ینیدملوب ترشابم بونلوب بیست زکلاب یکینجهنلوب ترشابم
 ۱ و اد منش اش ها مک هی بر يا

 یعند ینادعلوب كببست بونلوب ترشاب» هرزوا یفیدلوا روک ذم
 . راتم در ردراو

 هک هدام ۹ 8

 هدنفحیضن كمدا ی یعب (كنهظوحلم ترضم «مدقن)

 هوا نوحسهلازا و عفد ) كررض نالوا ظوحلم یعوقو

 € ردکما هیصوت و هيم

 كنسوشموق هرزوا ینیدلوا ناس هدهدام ٩۲۸ الثم

 نالوا شفلو مادهنا لئام و شا لبم یرضوط هننسهناخ
 عفد كئرض» نالوا عفوتم و ظوحلم ندنسملقس كراود

 كراود كنس : هنحاص كراو د یحاص هاخ نوحسهلازاو

 3 ۲۱۱ ددعدصم دوخ ودقوخ هوخا ردفا ا
 كراود هسخو .رولوالصاح مدقن هک د قس دوخا تا مده

 یک كد ردقمقب یآ نالوا قیال اکس هلقلوا مادهنا لثام
 )١( قلراپ عدصت .



0 ۳۳ 
 . زالوا لصاح مدت هلا زوس ندیا تلالد هتحصل و تروشم

 . ردمزال طرش ىيا نوجما قلوا ربتعم مدقت تح

 فات یع هدنقح ین كمدآ ی ترضم «لوا طرش

 اما . ردسللوا ترضم قحهلوا یدّوم و مزاتسم ناسا سه

 ررض ثعاب هلاوما درح ی هدب ودلوا رضم هب یناساا سه

 مکه تن .ردلکد رتعمو حس مده نوما صوصخ كح هلس هل وا

 ٩۲۸ یالصف كمدش و .رونلوا ناب هدنحرش هدام ۹

 ۰ رولک هدنح رش هدام

 هدهلع . ردللوا ظوحلم یعوقو كئرضم «ینا طرش

 عوقو اما .ردشعلوا تراشا اکوب هلیسملیند هظوحلم ترضم

 . زالوا حبح مدقت هدلاح وا هسیا لکد ظوحلم ترضم
 نوجما راوید نابلوا مادا لئام بولوا لاسو حس هک هلیوش

 ۰ رداکد ظ وحلم ترضم ندو کنوح . ردلکد حس مدقن

 . قاب هنح رش هدام ۷۵

 صاخ و ماع قیرط

 ثح عوضوم ید ماع قلرط هدهدام ۰ هدیاتک وب

 . ردبا اضتفا ییرعت كماع قیرط هدارو هلتهج یتیدلوا

 هکر دوب یفیدلوا هدکمک كروصح ریغ موق «ماع قیرط
 هکردکولع قیرط «سصاخ قیرط اما .رولیبهلوا ذفان ریغو ذفان
 .راتشدر رولم هلوا دفا ربعو دفا هدو
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 ەچ لوا باب لە
 6 .ردیواح یصف چوا بولوا هدنقح بصغ

 ٭ لوا لصف #

 (هردهدنناس# یساحو یطئارش و یاکراو (یماکحا كصع)

 .ردراو کج يا كصع :بصغلا مكح

 .ردنرابع ندیش چوا هکردیویند مکح «لوا مکح

 همه بوصغم كبوصفم نيع یی كنيع در « یسجرب
 ینعل كلدب نامض ۱۳ و ینست كنسلدیا هداعا و در

 . ردیتیربخم هدیلط الدب هلقلآ انیع كنم بوصنم یسجنچواو
 . ردراو لاح زوقط هدیوصخم لام هک هلوش

 اع هدبصع ناکمو هدصاغ دی كیوصخم لام «لوا لاح

 انیع هدبصغ ناکم كيوصفم یمکح كلوب . ردیسلوا دوجوم
 .قاب ههدام « ۰ ۰ .ردنرابع ندیدر

 فلتدعتالبدوخاهلیسب دعت كبصاغ بوصخم لام «یناث لاح

 .قاب ههدام ۰۸٩۹۱۰ .ردنرابع ندلدب نام یکح كنو .ردقملوا

 نا رغل دوشدوخ هدصاف دب بوصغم لام «ثلات لاح

 انیع یوصخم كهم بوصنم یخد یبکح كلوب . ردقلوا
 ۸6۷ > راغ نیتساوا رخ ءدللب نامضت ها داد ا
 1 . قاب ههدام

 هدیز وص كج هشکد یمسا هدصاغدب بوصغم «عبار لا



 س گاه س

 .ردنرابع ندلدب نامض یخدیمکح كنوب .ردقلوا شمنلق رییغآ
 .قاب هب هدام ۵

 ر یترا ندکنلام ودنک تنهام نماخ لک
 یمکح كنو . ردقلوا شملیا یغت یفاصوا ضعب كيوصخم
 یوصغم بولرو یتمش كتهداز لوا ند فرط هنم بوصخم

 مکه . ردنرابع ندنسلوا رخ هدلدب نامضت هللا دادرتسا اع

 .رونلوا حاضیا هدهدام ۸

 یک تاب تلف یلدا بقا توصعت «سداس لاو

 انیع هدقدنلوب هلبا ربص ردق هب هجننلوب بوصغم كنم بوصغم
 .ردنرابع ندنساواربخ هدقلآ ىلدب لام لایف دوخاب كمادادرتسا
 .قاب هحرش هدام « ۸٩۱ د

 .ردکلدبابصغ ندنفرط رخآ بصاف بوصغم «میاسلاح
 هسرابدو ندلواصاغ هسرلبد كم بوصغم یخد یمکح كلو

 یرادقمرو ندلوا بصاغ یرادقم رب هسرابدو ندا بصاغ

 . قاب هدام ۰ .ردنرابع ندکمردتا نامضت ندسات بصاغ

 ۱۳ اط ناسم اتم E یوصتما نهان لا
 ندراعسا رغ | تمشق ناصق یخد نخ كلوب .ردسلوا

 انیع هنیحاص لام هلیتیلّوسم مدع ندنوب كبصاغ هيا ینالوط
 هسیا یالوط ندنلامعتسا كصاغ روک ذم ناصق و ندهداعا

 .ردنرابع ندننامض كنتمبق ناصف رار هلا در اع

 ن ٤ هرخآ ندصاف فرط بوصغم «عسان لاح
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 هلهجو رب كلا ملستو دو هفدص هه «عادیا «راجما ح

 طارش ندنفرط هنم بوصقم یمکح كنو .ردکلدبا فرصت
 دادرتسا اع هس | لکد ندقلوا ربم هسلا هدوحوم تزاحا

 لصفت هکردنراع ندلدب نامضت هسیا شلوا فلت و ندکملیا
 رول وا ناس هدنح رش هدام ۹1۰ یباکحا ۱

 یکودیاكربغ لام ییدتبا ذخا هکردیورخامکح «یناتمکح
 هکنوچ . ردنرابع ندران قاقحتسا و ما هسیا شلآ كرەليب
 4 ردشا هلا ىلاع ثیدحو هللج تبا یتەرحو مارح بصع

 هيلع لاقو لطابلاب مکس مکلاوما اولک ات ال ىلاعت هللا لاق
 ىلاعت هلا هقوط ضرالا نم ارش ذخا نم مالسلا و ةالصلا
 کم هدعادولا ةحو یلاتسهق و یبع و هیاده نیضرا عبس نم

 ناف . ردشلروس دارا یلاع ثیدح وش هدرم مو هدهم رکم

 کرہ ف اذه کمو ةمرک مارح مکیلع مکلاوما و یئامد

 اولاق تغلب لسهالا مكبر نوقلت مو ىلا اذه گدلب یف اذه

 . یواطحط ثدحملا دشا مهللا

 کد فقاو هنکودبا یلامكربغ «لام ییدتا ذخا اما
 یک یلوضفلا ن م ءارش دوخاب قلا هلبنظ ییدلوا لام یدنک
 هب تألعخا امف حانج مکیلعسبل یلامتهوقل .زالوا مآ هدلاوا
 نع عفر مالسلاو ةالصلا هلع هلوقلو میبولق تدمعت ام نکلو

 .یقتنم ردو هبادهو بانک من الا دارلاو ناسنلاو اصلا یما

 هقح دب "لازا مامالادنع ید ینکر كبصغ :بصغلانکر



 — عل —

 هالا هم الادنع و هقح دب_"هلازا دم دنعو هلطمم د تابا عم

 .ردشعا روص هدنح رشهدام ۸۸۱ یالصفت هکر د هلطنمدب تابا

 مرتو موقتم لام كبوصغم یطرش كابصغ :بصغلا طرش
 دوعسلاوا قاهنحرش هدام «۸۸1» .ردنرابع ندنسلوا لوقنمو

 . کل اةشاح
 هرزژوا ینبدنل وا رکذ هدنح رش هدام ۱ :تصغل | نساحم

 بیترت ثبحنم هکلب بویلوا مادقالا ثیحنم یتساح كبصغ
 ° ردماکحالا

e هدام ۰ 

 هبا شحاف ربفت یی (انع) هدبصغ ناکم (بوصتملام)
 بجوم ( هنبحاص هدبصغ ناکم هسیا دوجوم ) كربلا ريغت
 ( .ردمزال یمىلستو در ا لاحرد قرهلوا لصا

 دومقلا حاضبا

 دلرک یمق دلرک و لثه رک لام و « بوصقم لام ٩

 یکودیا رغ لام وب بصاف و نوسلوا راقع هكرکو لوقن
 هدهداعاودر موزل نالوا هدام مکح نوسملسكرک و نوساس كرک

 . زدی واسم

 ییدتا ارتشا هلتظكنا ندهنسک کید كنهسمک رب الثم
 .رولکمزال یسهداعاهتحنسم كنو هسل دا طض قاقحتسالابلام

 . رولوا هلازا ررض ارز

 هدنسبربغ كصغهدلب و ناکم بوصخماما «ءهدصغ هداب ۲
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 .رولل وا ناس هدهبنآ هرقف یمکح كلو هدقدنل و

 فلتو شماعا ربغت هللا شحاف رغت ,هسلا دوحوم انع ۳

 شما یغت هلا شحاف رغ اما بولوا كقد هسیا شمالوا

 كراو هبا شملبا فالتا ىلا بصاغ ا شلوا فلت ا

 .یرصلادوعسلاوا ردروک ذم هدرلهدام ۸٩٩ و ۸٩۱ یرامکح

 ارز .یدلک مزال قلواهدصع ناکم در ءهدصغ ناکه ۽

 هک هوش . رولوا فلتخم یراتمق كلاوما هلفالتخا كنک اما

 هدرکبرادد او مورضراو هقشیتمبق هدلوبناتسا كنوقنيعم الثم

 هلیفالتخا كنك اما مکهتن . نتتفلا تاعقاو ردهقشب یتمیق

 .یبع رولوا فاتح یخد لثم

 بصعغ هداونناتسا یاد هلک یعرکب الثم تصاف هک هلیوش
 ها دل وا دوحوم E هداروا هدیودیا لش ههرقلا و

 ررضتم ةسلنيد لآ یادغب لوا انع هدهرقلا هم بوصغم

 2 ا ناق لورا ناک اوالد و

 هلیتروص كمربو نهبلق فراصم هبا لقا هلوبناتسا

 . رولوا هدیدررض

 الثم هسخو بولک مزال كلدا در هنحاص « هنحاص ۵

 بصاف هلا هداعاو در هنیروخآ كکلام ینهباد بوصغم

 هما دانم لو تا
 هنسهرو هلماب هسبا شلوا توف هنمبوصغم یعب یحاص



 هرو ارز .رولک مزال كلدبا در هتیرادصو هسا راغص هروو

 . ردگاق هنماقم یرلئروم

 كجا هداعاو در هدلاح ییدلوا مدان هبصءلعف صاف طقف

 عطقنم رفط دما هسمهلوا بای رفظ همم بوصخم نوجا

 هرکصندنآ .ردیا هظفاحو كاسما ینوصخم لام ردق هبهحنلوا

 هدر ده یدلوا رب E ارخّوم س هسرلبد

 0 یاو هلیطرش قوا نماض
 رات در ردا قدصت هردقف

 ضم یبصا بجوم هدیصع « قرهلوا ىلصا بجوم *
 توصغم لدن در اما بولوا بوصغم ناع در هروک ةاهقف

 هدم اع مه هددر اع ارز .ردصالخ عضوم ینا صاع

 هلغلوا صلخ لدب در نکیا لک ۱ و لدعا لیمو هداعا یتعم
 . رولک مزال كلدک هتهح و هدنلاح یرذعت كنعدر

 عرفت هبتآ لئاسم هنفبدلوا بوصخم نعدر یلصا بجوم

 : هکهبوش .ردیا

 هللا بوصخم نبع در بوصغلا لاله لبق بصاغ « الوا

 هسلوا كجهربو یتمیق اب یناثم كبوصغم یتح بولوا بلاطم
 یلدب هدبویلآ انیع یآ هنم بوصفم یک ینجهیقلوا تافتلا

 نات تواوا عاق در الدب کنم هزامهازا
 ماه یا تینا نام عما ی دو فلت یا

 تمیق ىلصا بجوم رکا .رهنالا عمو هيضيف زالوا عورشم
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 ندع در هحل وا ردنقه کیر و یتمش بصاف ی

 هلص ا رہصم هفاخ ارز یدرولک مزال یسوا یہ هدعاتتما

 .دوعسل اونا ردلکد هلو مکح هکو لاح ادم دلت تردو 3 ۱

 اا بصاخ نیا دوجوم هدسصاف دی بوصفم نکل
 راهسل وا یضار هکلع و كيلع هدنلباقم ناعم لدب هنم بوصخم

 . هرهوج رولوا هلدام هلماعم و و حس

 بوصغم كلاملا لع ريغ نم ینوصخم نبع بصاخ اینا
 . رولوا یر هسشا هداغا یالوط ندارخآ تهحو در همم

 هدهشا ملست و هه بوصخم یتعاس بوصخم بصاغ الثم

 اوا لام شدا بصغ ندنسودنک تعاسلوا هنم بوصخم
 .رولوا یر بصاغ هسي | مستو لوق كرهبملس

 بوصغم هدهسنیا ماعطا ههنم بوصغم یعاعط بوصغم یکه تن

 كرهبملس ینکودیا شلدیا بصغ ندنسودنکم اعطلوا یخد هنم

 یهسبلا بوصغم بصاغ یکینجهلوا یر بصاف هستبا لک |

 هوم الا عمو یقتنمرد رولوا یر هسا سابلا همه بوصغم

 .یدرولک مزالیسالوا یر كصاغ هلا در نالوا عقاو نکیآ

 .یک ینیداوا هدادب ضیق

1 
 ینه ههدام ۸٩۱ هلبا امدا یک اله كبوصغم بصاف ء اثلا

 ی اله هنم توصعم هدک دتا ناسمرد كاا اطعا یلدب

 بوصغم هجن دیا تابلا ییوصنم كاله بصاف دوخاب قیدصت



 ي س ١
 یکی بدم لب دیا تابا بوصغم ا الله هد هسی ار دیا لاقتنا هلدب یتح كهنم
 از را امن لک وم نوم لا ی ققم
 هدلدب مکح هسرابد اح E بلط یثع بوملوا یضار

 یدیسل وا دوجوم انیع هدیصاغ دی بوصغم لام بویعا لیحعت
 یصاغ ردق هبهحنلوا لصاح لع ود یدراب راهظا ین بصاغ

 كنوب بولوا ضوفم هک اح یأر سبح تدم هکرابا سبح
 هدنسح ند یار كنئودم . ردوو مولعم دح رب نوجا

 . یواطحط یک یغیدلوا

 بج وم هدیصغ هکرد وش یدس كسح ر وک ذم ور

 را آی ا ولا ا هنا لصاو نملادو سا
 نبع كنم بوصخم كردیا اعدا یک اله یی یہھاظ فالخو
 هدنسوزرآ كجا لید هلدب طاقسالاب یتقح نالوا هدبوصخم
 تدمو اح یدعا . زلدبا لوق لوف هدک اله ندنش دلو

 کجهدیا مکح هلا بوصفم لدب هنیرزوا بصاف هرکصندسبح
 مکح هللا لدب ید سبحالب هجنل وا یضار هلدبهنم بوصغم یک
 ید هسلوا ضار هلدب هنم بوصخم مکه تن .رولک مزال یسّمنا

 یتح هدکمتا مکح هلا بوصقم لدب بصاغلا سحالب كک اح
 . هرهوح و راتشدر قاب هنحرش هسا هدام . ردراو

 اب لثم یی لدب یبصا بجوم هروک هیاهقف ضمب رکیدو
 ضع) ید هل وق كناهقفو .ردصاخ نبع در اما بولوا تمش

 : هک هایوش . ردا عرفت لئاسم
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 یبصاض هنم بوصغم نکیا ما هدبصاغ دی بوصقم نیع الوا
 ندنامض هسنیا لالح هبصاف ینوصغم لام هنم بوصخم دوخا اربا

 لام هلیببس لبلحو اریاوب بولوا حب قرهلوا لیلحت اب اربا
 ندنو ندنفحهلوا بلقنم هم لوا تناما هدصاغ دب بوصخم "

 هبصاغ هسلوا فلت ریصقت الو دعت الب هدبصاغ دب بوصخم هرکص
 ا۶ ندنیع یدسلوا تمیق یلصا بجاو . زط مال #
 یدردبا اضتفا یسمالوا حس ید كنو ندنیدلوا حس

 . هبناخو یواطحطو هزاز و هانعلالع یلح یدعس

 لدب یلصا بجوم .رولوا حییحتلافک هبوصنم لام اینا
 . ردلکد حیح کیدرولک مزال یلوا نیعلاب تلافک یدیسلوا

 رکا .رولوا حس كلرو نهر لباقم هوصغم لام الات

 نیعلاب نهر یدیسلوا تمیق بولوا نع در یلصا بجوم
 . ههوج ردلکد حی کدر ولک مزال یسلوا

 بصاغ هدهسلا دوحوم لام تاک ز باصن هدصاف دب اعبار

 صقانت تاکز باصن هلسس بوصخم لاموش نالو هدندزن

 . هبانعو یلجیدعس زلک مزال تاکز هصاغ هسلوا كجمديا

 یسمامتیاصقانت كناک ز باصن یدیسلوا لدب یلصا بجومرکا
 . یدرولک مزال

 فعض ادح روک ذم یا لوق ندلوق یيا رک ذلارام

 كلوا لوق یخدییهاظ كحنم بولوالوا لوق نالوا حس و

 هتراهلئتسم تاکزو نهرو تلافکو اریاوشو ,ردرتاد هنحبحرت



 و

 لال ایف نوجا یش نالوا ضورعم هدوجو هکرولینید اباوج
 ردبوب یند لدب و تمیق هدبصغ بوللوب یسههش دوجو
 . ریدقلا حتفو دوعسلاوا

 نکا هدنرزوا ضرا بوصغم بصاغ الثم « لاحرد ۷

 بوصقم هددقدلوا شملیا برق هک اردا تاعورنمو شک |

 اف بونک مزال یسا زاظتنا ردنف هک اردا تقو فرا

 کما در ههنم بوصفمیضرا بوصخم لردیا علقینک | لاحرد

 .زملبا نابرج مکح لئام هک دام هدو بولواروحم

 ۱ . قاب هنحرش هدام روک ذم

 هرکصندک دنیا سغراجاغآ هدضرا بوصغم بصاغ مکهتن
 كمريدتبا علق كرديا همصاخم هدفبص تقو هنم بوصغم

 کد درس هدنوسروط ردق هعسر تقو بصاغ هدک دنسا

 كلالا ضر الب هسلوا كحهبد مردیا سو لس هعضوم

 . زلدیا هدعاسم

 چوا ندنسلوا لاحرد كبوصغم در ین" ندنو طقف

 2 ردات هو

 هنم بوصغم بودیا بصع یتیاق رب بصاخ <« هلئسم ۱
 بونم هديا دادرتسا لاحرد ندبصاخ هسشتب هدر طسو هصاف

 .رونل وا راحشا هصاف ردق هبهحنقبح هلحاس

 بوصفم هلکعا رارفو بصغ یهبادرب بصاغ « هلئسم ۲



 دم 3
 ۵ بقا

 لح توسهدیآ دادرنسا لاح رد هسشش هدهژافم هنصاغ هلم

 :سداسلا بالا ف ةدتهو هبناخ رووا راجا هصاخ ردق هلا و

 نوتیز هنجما بودیا بصغ یسولوط رب بصاغ « هلت ۵
 هسشن هدلو اک | هنم بوصخم نکیا هدکمتک هلآ عضو ىغا _

 دادرتسا ردق هديا كرادت باق كج هل هتلاشو ینغد نوتسز

 هوم 1

 . قاب هنح رش هدام ۷۰ .رونلوا راحا هصاغ بوس هلل وا

 هلا یلقعو یعرش لبلد در موزا .ردمزالیمسلستو در ۸

 دیلالع ملسو هيلع هللا یلص مرک لوسر هکهلوش .رونلوا تابثا
 دوجوم یتذوخام هنرزوا دلا بحاصین درتیتح تذخا ام

 یسعا هداعا هلام بحاصو در الدب هسیا كلهتسمو اننع هلا

 هجور یخد یلقعلیلد . دوعسلاواو هبانعو یلیز رولک مزال
 : هانوش ا رولدا دارا یآ

 تبوفت یدب كم بوصغم "هلیسعا بصغ ینوصخم بصاظ
 . زد هدوصقم یخد دب هکو بلاح بولوا شملبا هلازا یلاو

 هکردیا لصوت هلیصحت ینارع كنکلم هلبا دی كلام هک هلتهجوش
 .قان هنحرشو هبهدام «4۷» .یلیژ ردعافتنا هلکن | كلم تار

 شلدبا هلازا یدب كنحاص لام هسلدبا بصغ كلا الثم ین

 هلتیحو . رولوا شلوا مزلتسم یتمورحم ندورواو توسو

 كنصعلعف هسرزوا بصاغ نوجا عفد یررض ندم بوصغم

 عزا تنه کی سن تک اس یاس یک ین ناسا دا hE O “ن
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 بصع یرکراب رب ندننو دم هم ب یتح . رولک مزال سف

 ند یادا هسخو بولک مزال یسا در ناه هننودم هبشا

3 



E 
 ندهداعا ود مکجهدیا سح هرزوا قلوا نهر اب مرو ندا

 هحش هديا عانتما .

 ولو سا سنا یر جور كتب ترا
 در ارز . ر لماک ءادا فوصوم ها عورشم فصو »

 عمحما حرش ردنراع ندحاو ناع ملست هققلا بسحم ناع

 نوسلوا فقاو رک هنکودیا رتا لام بوصقم «بصاف

 فقاو یک قعلو هدننط دلو لام یدنک دوخام درک

 هدصف هحلل وا دع «قح ارز . ردمزال ملستو در نوسلوا

 ندشوف لدسع قح ناودع ناض کنوج . زملبا فقول

 هدام ۰ هافکو باده ردبعه هسبا دع قح بولوا یشان

 . قاب هنح رش

 یدر ههنم بوصخم هسلا رولوا لوقنم بوصخم «هصالخ

 بولک مزال یدر یخد هدردفت ییدلوا راقع یکی ج هلک مزال

 ارا یرا تما در ا داو د هو
 الا ت زد راک دم هدهدام ۷۲

 كبوصغم نیعو فوطعم هبوصخم نبع یریعت ملست و در
 ندعفانم لدب در هلبا ربعتوت هکر دکعد رولک مزال یمیلسآ و در

 یامییدایالامعتسا بصل ادم كيصاخ هکهلبوش .رونلوازارتحا

 ههم بوصخم یت ر جا كتدم یتردنالل وقهدک دتا هداعا ود ر هننحاصاسع

 لالغتسالل دعما تب لامابفق و لام بوصخ« هکر کم. زلک مزالیسمری و

 راجشالابهرخآ ین وصغم بصاغ مک هتن,قابهبهدام«۰»6۹7یورقناهلوا



 سا

 یسرو هم بوصخم یهذوخأم ترحا هسشا ذخا رک ۱

 .قاب هنح رشو ه هدام ۷۰ .زلک مزال ا

 بوصخم هللا بصاغ هدهداعاو در ناح "

 یرافالتخا كهم

 عن كلام هدنسمرص یلستو در هنکلام كوسم او
 ردو بصافو یدیا هقش ردلکد و لام بوصغم هنم بوصغم

 شضاقاریز ردکصاغ نالوا ضباق روس هدنرلکدتا فالتخا وند
 ۱ ناها ترک دی تا نوا ن لر
 بوطرب بصاغ الثم . ردکشباق نالا عم زوس یک عدوتسم
 شاه ماش بوطر هم نوضخم هرکص ند دا تصع یشاف

 بوصفم و ود یدیا شاقوب کیدتبا بصغ ندنس هدیوروتک
 هدنر اکدّسافالتخاود ید ایام دنه بوطر یدیا لکدو هنم

 مدنا بصغ یشاق دنه بولوا شاه وش مکیدتبا بصغبصاغ

 تثروص بصاغ اما ۰ رولوا كمصاف روس هدکدشا ناک ود

 یشاقدنه یکیدتبا بصغ هسردیا لوکنندنیم هلهجو هروک ذه
 كبوصغم مکهتن عباسلا بالا ىف هیدنه رولوا تباث یودیا

 هک هلیوش . ردکبصاغ نیملاعم زوس هنب راهستیا فالتخا هدنتفص
 قاشا هدنک ودنا لام وش بوصخم لام هئم بوصخم و فا

 بوصخمو مدتیابصغنکیا هدلاحوش لاموب بصاف طقف بودیا
 ةماقا هدسسکیاو فالتخا ود كدشا بصغ نکیا دیدج هنم

 چیهاما بونلوا حییجرت یمهینب كنم بوصغم هد رلکدتبا هنیب
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 كلام زوس نیمامالا دنع هدردقت ییدمهدیا هن هماقایسیر

 مامالا دنع هدهسبا زولوا نماض یتمق ناصش صاف بولوا

 لام هنم بوصنم هاکیا نیب بصاغ . ردکبصاغ نیلا عم زوس
 هدوهش هرکصتدک دتا ذخا هدلاح ینبدلوا دیدح ربغ ین وصغم

 ینکیدلدیا بصع نکیا دیدح هنم بوصغم هلخلوا س تسد

 یتمبق ناصق زکلاب هصان همنا مسی «ناصق هدکدسا تاق

 ٩۰۰ هنم بوصخم هسا شحاف «ناصهش اما بور دتا نامضآ

 . یورهاو عباسلا بالا یف هیدنه رولوا ربع هلهجو هدام

 هدبوصخملا فلت هداعالا لقا هداعالا دعب

 یرافالتخا
 كاله هدم بوصغمدب هرکتصادک دا در ی وصخم «بصاف

 یشدلوا كاله بصاغلا دنع هنم بوصغمو یوعد یتیداوا

 كکلام فسو یا دنع هدنرلکدتبا هن ةماقا هدیسکیاو اعدا

 . رونلوا حیجرت یمنی
 هرکصن دکدسا هداعا و ا یی ەباد بوصخه بصاغ الاثم

 بوکر نیا هدصاخ دزن كلامو یتیدلوا فلت هدکلام دی
 كکلام هدنرلکدسا هذ هماقا و اعدا یغیدلوا فلت یشان ندصاف

 مزال تمبق ناض هنیرزوا بصاف قره لوا حیجرت یسهنب
 كصاف ی هاخ ی >اص هدیولوا هناخ بوصخم مک که رولک

 هن هماقا a در قرهلوا مالغاص بصاغو ا مده

 . روللوا حیجرت یمنی كنههاخ بحاص هدن رلکدتا



= 

 سا ما 3

 روک دم كلصان یزادهاش كنحاص هاد یوصتم كاد
 جی بصاغ ی هبادیرلدهاش كسصافو هنکیدسا لت ین ەباد 3

 هدن راکدتبا تداهش هنکیدلبا درو هداعا هنکلام قرلوا لاسو "

 مدهو لتقلا نال .روللوا حسیحرت یسهنس كنهباد تبحاص

 رادلا مده مت اهدر بصاغلا ناک لعحف درلا دعد روصتس رادلا ۱

 مو انس تش انهنال لوا اهحاص ةنب تناعف ةباا لول
 . رونلوا حیجرت یسهنیب كيصاف دمخ دنع نکل . نامضلل
 بابلاق هدنهو هبناخو یواطحط ثداح وهو درلا تش امال

 هنب بولوا هدکمیا تابثا یدر نالوا ضراع هني, اریز عیاسلا

 . رجالا ع ردنوحا تاسا هسبا

 فالتخاو داحا كراقع هللا لوقنم بوصخم

 ماکحا یرلکدتسا

 هکر دل وقنم «لوا عو . ردع وت يا بوصغم هک لوا مولعم

 هناخو ناکدو نمرکد .ردراقع ینا عو روش وا ناس هدهدامو ۱

 یدعا . روشوا ناس دىتا "یا لصف شات كن و . یک ۱

 دوج وم اننع هدوا 5 زا رد دم ES ر بوصغم عو ییاو
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 فات هاب | ریصق اب یدعت و كنسعلوا در هنحاص هدنروص ییلدلوا "

 ,ردس وز كنامضهدنر وص کی دلدیا ثار ناص هنتمىقا كالس اف

 - هدندب هدکدتسا بصع ی از تنه کند ةو هک هوش

 کج هلک مزال یا هداعا و در هنحاص هحل وا دوحوم "

 دوجوم انیعهشابصغ ی راود ا یناکد اب یتمرک د كنآ نی ۱



 ا

 بصاغ مکه تن : رولک مزال یسعا هداعاو در هنبحاص هدقدل وا

 لوایکینج هلوا نماض هدکدتبا كالمتسا كردبا لتق ی | لوا
 هدام ۸ هسا مده یراود اب ی هناخ ا یناکد ا 5

 . رووا نماض هلهجو
 .راردبا قارتفا KE ۳ رکید بو صغم عون ییا وو

 هلبا هيوام تفآ ریصقت الو دعت الب لوقنم بوصغم هکهلبوش
 هباع ص صافیاوبح بوصخم الثمیعب هسلوا فات هدصاف دی

 هحنمکح هدام ۸٩۱ هسرونوک بولا لبس هداروا هدیور وبلاص

 دعتالب هدصاغ دی راقع بوصخم اما بولوا نماض یآ بصاف

 یک هنطروفو هلزاز نمرکد الثم یی هسلوا فلت ریصقئالو
 هسرولوک نانب بولک لس دوخاب هسلوا مدهنم هلبا هبوایم ِتفا
 دا ناصف مکه تن کها نا روک هد و مظعا ماما

 . هبزازب رونلوا حاضیا هديت

 ییدلدیا بصغو ذخا كبوصفم لام (یحاص) لام (و)
 یخدبوصخملام هدبودیا فداصت e هقش رز ندهدلب

 ییدنلوت جاتحم هب هل امه فراصمو در تنّومو (ینیدلوا هدنناب

 ندنتمیق یهدبصغ هدلب یتمیق کهدارخا داب كبوصغم لامو
 هسرابد ۶ .ردربخم هلهحو يا (یحاص هدناحژ ینیدلوا لقا

 ماست موزا هدبصغ ناکم اریز.( رایا دادرتسا هداروا یلام
 بوصغم هلتهج یتیدلوا ینالوطندنقح كنم بوصغم ارصح
 یمیلس هدصع ناکم هسرابدو ءرولمهدیا طاقسا ییقحو هنم



NE 

 هسیا رتسا ینمیلسن هدبصغ ناکم) هلهجو وب رک ا) را
 هکنوج ( . ردهنیرزوا بصاغ یسهیلقن فراصمو در تنم

  6یضف كلام شم هدزوا ینیدنللوا حاضیا هدنحرش هدام

 " در كلام وا هيا نوجا ىتعفنم كمک  EGاک ] ید

 . یورقنا رولوا داع "

 دوبقلا حاضب
 لام اما «هدلاح ینیدنلو یبهملاح دز تنوع و

 -- هدردقت ینیدلوا یسهبلاح فراصمو در توم كیوصخم "

 -- یک قلوا هیدیحم شب دوخاب نوتلآ "نوا بوصخم لام
 ۶ یا بصاخ هدکدتبا بلط هدارخا هدلب یا هنم بوصقم

 داب هبنم بوصغم انیع ین بصاف یک ینیدلوا روبج هیاطعا
 بولوا روح هلوبق هنمبوصخم ات كما در هدهروک ذم

 ناکم -- ندنشیدلوا یسهیلاح فراصم  دوخاب یتمیق
 کیا تیروبح یهدیاب وب یی . مەديا بلط ینمیلست هدبصغ
 رعس كراو هدارخا ٌهدلب هللا بصغ ءهداب قرهلوا یفرط

 بلط یتراتمیق كراو یحاص لام هلغلوا فلت یراتمقو "

 . هزاز ضصەديا "

 زو هدارخا لب و زکس زود نوتلآ هدصغ هدب الثم
 رچ هدارخا هدب ندبصاف هنم بوصغم هسلوا جار هشورغ "

Liba axle shèkaî x at 



 ی

 هدنابلاطم هلضفوندكاسکجهربو شوغ زکس زوب نوجا نوتلا

 . زامهللوت

 یلیصفت ك نوب «هدلاح ینیدلوالقا ندنتمیق یهدیصغ هدلب ۲
 هکنوتلا كيب نوا) هپرا هلک یللاو تاناوبح بوصغم هکردوش
 ناسقط هک هدب مس كيبشب دوخاب ردیا هدایز ندهیق یللا
 تلوم بوصنم وللثم قلوا (؟ردلصت مکح ردیا هلضف ندهیق

 لاعحا چوا هدنو هحنلوا لام فوقوم ههبلاح فراصمو در

 . ردراو

 بصغ ةدلب یعب هدهدلب کیا كيوصخم لام «لوا لاتحا

 . ردقلوا یواسم یتمیق ی هدفا دلع هلا

 هدب یتمق یهدارخا داب كبوصغم لام « یا لاتحا

 .ردقلوا هدایز ندنتمیق یهدصغ

 رخ تروس کیا زکلاب هم بوصف ہدلاحا کیا وب
 ارز .رولآ انع ی هدقالت هدلب هسرابد «یلوا تروص بولوا

 طاقسا ینآ هلغلوا دناع ههم بوصفم یتح لست هدیصغ داب
 هک رتساینمباست هدصغناکم هسرابد «هبنات تروصو .رولسهدیا

 یروص يا و هلم هرزوا ینیدسالوا E هدحرش یاشا

 هدبصغ نامز و هدبصغ هدلب هدیقالت ٌةدب هسخو .رویدیا نایب
 هیدنهو حاضیاعم اغلولطق نب مساق نمهدیا بلط یتمیق نانلوب
 هدلب كبوصغم لام « ثلاث لامحا . ضغلانم یناثلا بابلا یف

 رب الثم ,ردقلوا لقا ندنتمق یهدصع ٌءهدلب یتمق یهدارخا
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 اک 1 هدناسازخ و بصغ یاود 7 تا

 ندنراتمىق SS هدناسارخ ككرات وا كەتا در

 . ردرخم هل روص چوا هنم بوصخم هدردقت و هسلا لقا

 اع ی هدارخا ءدلب یی هداروا هسرابد «یسحر
 . نجر دتا نامضآ یتمیق ناصقن هدنروص و .روآآ

 هدریدقتو هکرتسا ,ينهيلست هدیصغناکم هسراید «یسجنکیا
 . ردهیرزوا بصان هیلق فراسمو در ترم

 لام نالوا یمبق اب یلثم یمن یآ هسراید « یسجنچوا .
 موبهدبصغ ٌءدلب هسیا یلثم بوصغم كرديا كرت هبصاغ ییوصخم ۱

 ۳۰ رخ مراب ایف انوا یت الو
 .ملطادبع رولآ هدارخا اب ین هداروا یتمیق نالوا هدبصغ

 وش هدوا هکردشلوا لصاح ندنتهج بصاغ تمیق ناصقن ارز
 وادم هلع ءا د رددوا شا لف ها ا هلن لا

 نع زج هلال . روایبهدیا بلط یتمیق بویتنا لوبق یررض
 بوصغملا بوثلا بصافلا قرخ ولاک راصف هلامكب هقح ذخا

 .اغبولطق نب مساقل عمجما حرش ةيشاح

 یمیق اب یلثم بوصغم لام هکر ولیشالک | ندنالیصفت و
 هلیتمبق ک اح هدراتروص ضعب یخد هدلاح یتیدلوا دوجوم انیع

 لماش هتروص یحنچوا وب ینابب كنهلجم طقف . رولیبهدیا مکح
 .بصغلانم یاثلا باللایف هبدنهو ميل ادبعو یاتسهق ردلکد "
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n هدام ۱ i 

 بوصقم كبصاف (هدکدتبا كالبتسا بصاف ینوصخم لام)
 كنآ درک یک ییددک مزال یسلوا نماض إل هنسهلرو اب ههنم

 دوخاب ( عياض اب فلت ) ریصقت الو ( دعتالب كرکو هلیسیدعت
 لاحرد بصاغ ( یخد هدربدقت ینیدلوا)) یراط ناصقن هنتمیق
 دا كلمو اغ هسدادوجوم بوصقم ارز ,(.رولوا نماض)

 2 رخ ر روا تضافا قرهلوا هتنسامم در الدن

 یسالوا بولوا هلباعف كبصاخ کاله كيوصخم هلغلوا نومضم
 درحم كناض تلع یدما . زنا فالتخا بصغ مکح هلیبس

 .ینع ردسوزل كتمق يهدصع تقو یخدلبلد هنسلوا بصغ

 . مدیا حاضیا هلبا لاثم رب ینوش

 نکیآ هدکملسب هظفاحاب هلبا انتعا لاک ین آ بوصغم «بصاف
 یهدصغ مو هسلوا فلت هلا هيوام تفآ ین ها فتح

 كبصاغ فلت هشا فتح هلهحو وو . رولوا نماض ىتمىق

 بحوم رغ یاض هدلا وما یک تیراع و هعلدو بولوا ىلعف

 هلسنهح ييات هلغملو یلعف تانتسوننک قیاس بصع هدهساا

 بترت نامض هنسهدهع هلیسهسبالم یز نددر كبوصغم نبع
 . هضشف ردیا

 دوبقلا حاضیا

 هلالهتسا «یسبجشرب .رولوا ولرد ییا كالبتسا «دلالهتسا ۱
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 ۰ ی وام ردنراسع ندفالتا یتعفنم عي ی 9

 یوق بوشتم . ردک الهتسا وب نالوا ثحم عوضوم هد هدامو

 قاب یهسبلا بوصفم دوخاب كما لک ا خبطلاو 2 ذلا دعب

 زا تو لسنو رد نالوا دوصقم ندنوف مه هدلاحو . یک ٩

 رح نالوا دوصتم ندسلا یک ینیدلوا توف عفانم عج

 .رولوا شلوا توف یسهلح كعفانم وللثم لف نددر و

 هدنروص كج هشکد یمساهرزوا یني دلواروکذمهدهدام ۹

 بوصفم هک هلیوش . رد دودعم ندک الهتسا عونوب یخد ربیغآ
 بوصخم اب كلدبالامعا كما یوا بوصغما قملسانوا یادغب

 قلردشراق هرزوا یدللوا ناس هدنحرشو هدام ۷۸۸ یلام

 . رولوا شلدیا هلالهتسا لا

 هسردشراق هلسادغب یدنک یادغب بوصخم بصاغ الثم

 شملیا كالتسا هسردشیراق هللا یادغب یهبرآ بوصغم دوخا

 . راتشدر رولک مزال لدب ناض ندنفحهلوا
 ینراهیدبج اب یرنوتلآ كنهنسگ رکید هسمیکرب مکتن

 هی راهبدیحم اب نوتلا یدنک نالوا ندسنج نبع و بصغ
 ندننجهلوا شلدبا كالمتسا هسلوا نکم یز هدیودیا طلخ

 بصاف هدطولخم هسخو .رولک مزال نامض هروک همظعا ماما

 هزوک هننهاما اما .زانوا تبات تکرش هدنسهرآ هنم بوصخم هلنا

 ۷۸۸ مکه تن . هصوج رولوا كرتشم هروک هنیرهصح طواخحم

 ,یدشلدیا ناس هدنح رش هدام



 ۳ — ۲ ن —

 و دوش تی تمارک فابهسک رد هکر اذک
 لامعتسا هدنسهشایفیدلوا هدکعا اشنا هللا بصغینجرک دوخاب

 هسخو بوک م زالینامض كنتمیققرهلوا ندناببق لالهتسا هستي
 كلدیا در هنم بوصنم قرهللوا جارخا بوصغمو ضقن هینا

 . نالا باللا یف هیدنه زلک مزال

 ال د دوخا یلشلب مد در قوه بوصعم اانا
 السا (نیزسکمروشپ ) یسلوا شمالهچراپ خلسلا دعب ربارب
 بوصغ» هدر دقو .رولوا لخاد هدهدام ٩۷۱ ندننجهعلوادع

 یتمیق لک هلکرت هبصاغ یویذمو عوطقم هسرلید بولوا ربخم هنم

 نیمضت یتمیق ناصق قرهلا یعوطقم هسرابدو . رریدتا نیمضت

 حاضیا هدهعاخ یی کر[ مکه تن هبناخو هیهوج رریدّسا

 . رول وا

 ثایفانم ضد هدو هکرد هجو نم a « یسحنکنا

 رک ذ هدالابو قریب یهسبلا بوصقم . ردنراسبع ندنتیوفت
 یدعیا . یکكملبا خاس 2 ذلاعما حذ یوق هلهحو ینیدللوا

 ۱3۳۵و A LS یکی تیم

 رفص اما بولوا توف ییفانم شم هلیرابتعا قمامهلوا هبج "

 ضم» هلتییح قمقیچ سابل رکید اب هبج همدآ رب هماقلاریصق و
 لسنوردهدک دادیا مذ نوبق یکینجهلوا دوجومو یقاب یفانم

 یفانم ضعب یک تیم هدهسیا رولوا توف ییفانم ضعب وللثم



 تا

 یمکح كهجو نم كالبتسا . رولوا شلو قاب و دوجوم
٤ : E:رول وا ناس هدهدام ۰  . 

 هل ساق كعفانم هدو هکردراو ناصش هدر هقشد ندکالهتسا

 كنوب یواطحط یک تیوفت یتدوج . ردترابع ندنیمت ربارب
 روئلوا لصق هدنح رش هدام ٩۰۰ ید یمکعع

 ر, یعوزل هترزوا بصاف كلام ىي رعت و كصاق ۲
 هنسحدنبرد اب هنسحکب كسصغ لح پولوا یزارتحا هاب راتعا

 ۱ . زلک مزال نامض هبصغااب صا |
 Sy نانلو رفاسم هده رق ر «لاثم هبیحدنرد

 ذخا یراضع ندنسلاها هموقص هیرق یلاوما ردق وش

 ندنصاف یهبوصعم لاوما كنهنمک لوا رسا صغو

 هدنبرف هموق رم هبرق هسخوب بولک مزال یسعا بلط
 بلاط هل رللوا یجدنسرد در نفرت یو ات یجحدنسرد

 .قاب ه هدام «49 .هدیدح یاواتف نمهدیا اعداو

 نا یلام كصخش نالف ی + لا ا

 1۳ یلام كن | یخد ا هد وديا صا تا وه

 .ردلطاب سما و ارز .رواک مزال هسرزوا تک نا

 هما یذوخأم یسودنک هکراو ردقوش ىا ۰
 شمریو هب هسک ندیاصا هللا بصغو ذخا یلام وا ین

 فلت هدیدب ناب یعل ودنک اما .زدیا عوجر اک | هسلا 3

 عوجر ها هدلاح وا هسیا شملیا كالمتسا اب شم وا
 ۰ یدامعلا دوعسلا واو هح ضەدا



 دن ۷۷۷

 حا ینآ بصاف تولوا یزارتحا هلیراستعا رکید

 ملست و هراعاو عاديا و نهرو راحاو قدصتو و

 بوصخم هدنروص یتیدلوا فلت هدندب رخا لوا هدیودبا

 نمضت هرخآ لوا هسرابدو هبصاخ هسراید بولوا رخ _ هنه

 رولدا لصق هدنحرش هدام ۰ مکه تن .رولسهز دتا

 رخا نکیا هدصاف دی بوصفم كلذک .یرصلا دوعسلا وبا

 هسرابد بولوا رخ كلام هسشا فالتا ی آ هسمک وب

 ارز . ردیا عوجر هفلتم هدوا بوردشا نمضت هصاغ

 بولواكلام هبوصخم دانتسالا قیرطب هلسلوا نماض بصاق

 ندنغحهلوا شملبا فالتا یلام ك.صاخ فلتم هدلاح و

 نامضت هفلتم هسرلبد . ردراو یمضت قح هفلتم كبصاخ

 .حاضیا عم هیزازب نهدیا عوجر ههنسک فلتم بوریدتیا
 نالوا فلت بصاغ ىغا هنسهرو اب همم بوصغم ۳

 توف هنم بوصخم نیدعا اطعا هم بوصخم یللدب كبوصغم
 .دوجوم مکهتن . رولک مزال یا افا و در هنسهلرو هدقدلوا

 هنسهرو هسلا شالوا توفو هم بوصخم ین وصقم نالوا

 یبوصغم لدب بصاغ یدعا . یک یجهلک مزال یسّعا ایا
 e زا ادا ید هنسهرو یک دا اه هم بوصغم

 0 غ شیما ترخآ راد یآ ها نوت
 كبوصغم نالوا شلدیا فالتا اا فلت بصاف «نماض ۽

 دحاو یش بوصغم هده لا راکرد ینح هلوا نماض یتسللک



 سا
 ضمب هسیا رونلوب یسیرب زکلاب ندیش ییا نانلوب هدنمکح
 هیاهقف ضعبو “یش رکید لوا ربارب هللا بوصغم هروک هباهقف
 2 رولوا نماض ینوصغم زکلا روكا

 دوخاب یندانق رب كنوف یدانق ییا هم هک هل وش

 هروک هباهقف ضعب هسنیا كالبتسا ینکت رب كباق قابا تفج رب

 یخد ینسیکیآ هلکرت هبصاغ یحاص لام یککت نالق دوجوم
 الهتسا زکلاب هروک هباهقف ضمب رکید بولیبهریدشیا نیمضت
 زلریدشیا نیمضت یرکید اما بولبریدتبا نیمضت ینکیدتیا
 هرقف كنهلح نیمضآ تروص . هدنه و دوعسلاوا و هزاز

 .روشوا ناس هدنسهننآ

 هرقف وش هلغلوا معا ندک الهسا رببعت وب « هسیدعت ۽

 .یدرولوا رصخا هسلزا ود )اهلیسیدعت كبصاف رك بوصغم»

 فلت یا ندنا بودیا برض یاوح بوصغم «یدعآ

 كاله بودیا قوس هرزوا تدش و فنع یریکراب بوصخمو

 .قاب هبهدام ۰۱۰۲» .ردرابش یک قلوا

 تقرس نکیا هدنظفحو دب ثبصاغ بوصخملام «دعتالب °

 قلرف نرم ناف و قلو فلت لا هوایم تفا و قملوا
 .ردرابش ی راف هلا لام کید هدنروص قجهنلوا نکم

 هسشل راق لب یادش یو دوحشدوخ یادغن بوصغم الثم

 .راتدر رولک مزال نابض هصاف قرهنلوا دع شلوا فلت

 بوچ كاموک بودیا بصغ ینزب كرکید هسمیکرب مکه



 تاو ند قدا نوا بودیا بصغ اط دوخا ندکدکید

 یوشم مح و نوا و كاموک ءرکص ندکدروشب بودیا بصغ
 ۱۳ هر لا لس قانال ندضان و
 . رردتا نمضت یلدب كو كنهطنجو

 ندهطنح و نیدلدیا لاما كلموک ندزب « قحتس اما
 یکودیا كود نوا نیدعلوا خسط مو نیدملما ققد

 هسردیا دخا الا مک ندبصاغ دپ كردپا تابا هنیلاب هلینایب
 بصاغ مکه تن .ضەدبا بلط یشرب ندصاغ هنم بوصخم قتراآ

 بوصنم و نیدمکید زونه بوچم یراتنع ییراتچ بوصخم

 ندیصافدی هدهسقیچ قحتسم نیدمروشب زونه بودیاغذ یاش
 عبارلا بالا یف هیدنه رولوا یر ندنامض بصاق هشا طبض

 . بصغلا نم رشع

 هدکدا اعدا یفالتا ا ینات بصاف طقف «هسلوا فلت ٩
 كرها قیدصت یشدلوا كلاه كبوصغم هنم بوصغم نکا

 هللا یلدپ كبوصخم هدالاب ینکودیا دوجوم هدبصاغ دی موبلا
 هلا هنس ینک اله كبوصغم بصاخ هسیازالوا یضار هنسلدپاکح

 دوجوم هدندب بوصخم» یصاغ E هدر دقت ییدمهدیا تابنا

 ندنفلت كبوصغم یساعا راهظاو هنکحهدیاراهظا یدیاهسلوا
 تدم هکر دا سح «كد هب هحنل وا لصاح 8 هنغیدلوا یشات

 SS تدم و .ردلوحم ه ضاق یار یرادقم كبسح

 سبحالب هنبوصنم یککجهدیا مکح هلبا بوصخم لدب کاح

E. mt نم 
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 . رایا مکح هلبا لدب هنب کاح هسیا رولوا یضار هلدب بصاغلا

 ینعب مولت ربغ نم یضاق ارظن هنغیدلوا روکذم هدهرخذ طقف
 , یدعا . ردنا مکح هللا بوصخه لدب نزسکعا سدح یصاغ

 گرید یضفا یسار دوخا ردراو تاور يا ۱ هد هلتسم

 ۰ قاب ید هنح رش هدام ۰ ردناس یوصفم

 نیا هدصاغدب ناوح بوصخمالثم هملکناصم هنتمق ۷

 هسلک ناصم هنتمق هدهسشالن و ز دوخا هسل وا روک یزوک ررت

 .ردقحهل وا حاضیا هدنح رش هدام ٩۰۰ هلسمود هک رولوا نماض

 .راتشدر قاب هرلهدام ۲۰٩و ۰

 نامض یی .رداکد حب یلیجأت كنامض ین «لاحرد ۸
 ندننجهیلوا قحاللجا ك | قرلواهرورض ٌهضواعم روک ذم

 ینا یحاص لام هرکص ندکدتبا كالا ییوصفم لام بصاغ

 توام وب ےک ہن .زالوا حبح لجا هسئیا لیجأت ندنامض
 ییحات كم وصخم لدب اما .یدنفا ىلع زالوا قحال ید هدایز

 .یورقنا زامهنلوا عوجر ندنآ قترآ بولوا حیص

 ناکمو نامز هسا ندنابممق زا بوصخم لام هک هوش )

 هب راقتم تایددسعو تانوزومو تالکم ( و یتمیق یهدصغ
 كلذك (هسیا) شمالوا عطقنم ىلثم بولوا (ندنالثم) وللثم

 قرهلوا ردان نکیآ ندنالثم و ارنک ۱ ( یناثم  هدیصغ ناکم

 هتسهرو هسلا شلوا توف هنم بوصخمو همم بوصخم ییامق

 هلیساریا كنم بوصخ+ اذکو هاکنوی و (.رولک مزال یسریو)
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 تن

 لدنلا ءادا دعب هلو نع صاختسب ال . رولوا یر بصاغ

 . یناتسهف ةبو الب
 دومقلا حاضبا

 . یدلک مزال تمق «یتمیق یهدصغ ناکء و نامز ۱
 یل هدنسانعم هدمه هدننروص مه كوصت« كلام قح ارز

 ندنتمق كبش لوا یسانعم كش رب هدهسیا تبا هدنتمیق

 لثه بولوا عبات تروص و لصا یعم هلهجولوا و ترابع

 هنسانعم زکلا هلغاوا رذعتمرادتعا هننروص هلتهج (۱) قمالوا

 رونل وا عفد ناکمالا رده ررض هلهحولوا و راعا هنتمیق یعل

 . ردعوت يا لثم 6 ردوش قیقحم كنو .رالا عمو ینع

 ۰ ردن رابع ندلنم یعمو ةروص هکر داماک لثم « لوا عو

 هکر درصاق لثم «یناث عون . ردوب نالوا لصا هدناودع نامض
 هلا لصا ىدا . ردتمش هدو و ردنرابع ندلثم یعم زکلا

 رصاق ارز . زالوا عورمشم اضق هللا رصاق هسیا نکم اضق
 زلدک هفاخ هشدلوا رذعتم لصا بولوا یناخ كلماک لصا
 لوقعم لثم » نولوصا هتمق نامض هلهجو و . ردبقلا حنف

 « تمیق یعب لدب یسلوارصاق هکراربد « ضح ءاضق ها رصاق
 ردمالوط ندشدلوا ىلثم ةروص هدهسیا ىلثم ینعم كيوصخم

 . عماجلا حرش

 ىلا فال هسنج نم هلع نمضیال ىدلا "یشلا نا هانعم (۱) ٠
 سئاجتل ةلئاعم ماسجالا ذا ىلاعت للا وه ةةيقلا ىف هللثم ال ىذلا

 . ىلج یدعسو هبانع ةتباث ريغ تادرحاو ةدرفلا ىهاوجلا



 نک اما اریز . یدک مزال تمیق یهدصغ ناکم و نامژ

 تاعفقاو رولوا توافتم یحد مث هل واه و فالتخا كنامزاو

 هلا بصع ن کیا هتسخ یاوبح رب بصاف هدنروص و . نیا

 یدلواهتسخ هدیصع تقو هسل وا فلت نکل لوا ه دن دب

 ده یهوج رولوا-نماض یتمق ی هلاح
 ءاهقفلا فالتخا

 بونل وب تروصییا هجنیلوا دوج وم بوصخ» هک هلوامولعم

 ىلا بصاغ یسبیجنکیا و شلوا فات هدبصاغ دی یسجنرب
 رحوا هدنر سه كتروص ییا و .رد-ةلوا شملیا كالا

 کهدبصغ تقو ۱ .رولوا یلآ تالاتحا موم هکردراو لاتحا
 تقو ۲ . رولوا یواسم ین. و هو وا اب كاله تفو هلتمق

 ناصقن یتمیق هدک النسا اب كاله تقو و هدایز یتمیق یهدصغ

 یهدک الهتساا كاله تقوو ناصق یتیقیهدیصغ تقو ۳ .رولوا
 یهدصغ نامز هدنروص شب كل ا یدعا . رولوا هدانز یتمبق

 نکیا هدیصاغ دزن بوصخم الث» هک هلبوش . رولک مزال تمیق
 ءرکصندفدلوا لصاح هدایز هدنندب دوخاب هدنتمبقو رعس كنآ
 نامز هسخو بولک مزال تمق یهدصغ تقو هسلوا فلت

 بصخل ادع سکعلاب E وا هدایز ز كتمقيهدفلت

 هدهسل وا ضراع ناصق هدنندب دوخا درو رعس كب وصخم

 هسل دیالالمسا اب فالتا ندصاغ فرط دوخاب هسل وا فلت هدعب

 كبصاف بوصخم نیع ارز .رولک مزال تمیق یهدبصغموب هنب



 را

 بولوا لخاد هلا بصع نالوا قیاس هنسرزوا كاله هننامض

 ردتمق کهدصغ مو نالوا رتعم هدنتمنف كيوصخم هبلع ءانب

 . باده

 تمیق یهدک الہ ءا تقو هلبا تمیق یهدبصغ تقو مکهتن
 یصقاتت كدیازئم وش هسلوا عفاو دیازت هدهرا بولوا یواسم

 شورغ كيب یتهبق هسمیک رب هکهیوش . رداکد نامض بجوم
 وللثم كم زیمس نکا ا هدندب بودا صغ یهاد رب نالوا

 هشورغكىدىكىا یتمق یالوطندنسلوا لصاح تاون هدنندن

 القا سقم AR هرکس ندک تا
 هدعل هده ښا لزب هشورع كس رارکت یتمف هلتهح ی دلوا

 تمیق یهدصغ تقو ىا هبصاف هسلوا فلت ناوبح لوا

 ندندیازت یهدءرا بولک مزال ینامض كشور كيب ناناوب
 ایاع عقب ۶ ةدايز امال .زالوا لژوسم بصاف ندصقانت ءرکص

 تلصح ةداز ام الو رعسلا ةدازك ةنومضم نوکت الف ضبقلا

 . ههوج هلعف ریغن تکلهو هلعف رغب هدب یف

 ۱3 ین ها ی یر ی رص شل ا اما

 هایم ی لام بصاخ هرکص ندقدلوا لصاح اطا
 ۳ یه یی تو لبد یضل هک شا

 ردشلوا فالتخا هدنو هدقدلوا هداز تمق یهدکالهتسا

 اما بولک مزال تمیق یهدصغ تقو ةن هروک همظعا ماما



 - و ۳

 یاتسهق رولک مزال تمیق قە سا تفو هرو 8

 : e ق

 ییدلدیا رابتخا یلوق مظعا ماما ندن ھا ظ كنولج

 كل ۹سمیک رب : مہدیا حاضیا هلبا لاثم رب یتوش . رولیشالک |

 نکیا نوتلآ یکیا هدبصغ تقو یتمیق كنوبق یکیدتیا بصغ
 ندقدلوا نونلآ چوا یتمیق كرهنازیمس بوروط هدندی تدمرب

 یهدبصغموب هروک همظعا ماما هدکدتبا السا هلبا شاذ هرکص

 مو هسخو بواک مزال كمرو ا يا نالوا یتمق

 هسمیکر, مکهتن .راتشدر لکد نوتلآ چوا نالوایتهیق یهدحذ

 هدیولک كاءدایژ نکا دید هزکص ندکدشا تصغ یلاهرو

 هدیرتشهدب هلکُما ملستو عیب هرخا هدعب بویلیا دیازآ یتمیق
 یهدصغ تقو هسرابد .رولوا خم هنم بوصخم هسلوا فلت

 بولوا دفان عس هدر دش و . رردشا نامضآ هبصاف ییتمق

 تقو یم هیهدام ٩۱۰ هسراید . رولوا كبصاغ عیبم نمی

 مس هدریدقت وب هکر ریدتبا نیمضت هبیرتشم یتمبق یهدنضیق

 عیب هرخآ بصفلادم ییوصخ» بصاغ هسخوب . رولوا لطاب

 نامز «یرتشم یس يهدتقو ییدلبا كالا هلا ماست و

OEنهریدتیا نیمضت هبصاغ مظعالا مامالادنع یتمق  

 ۰ یورما

 هدیرتشم دی كردیا ماست و عیب ه رخآ ی وصخ» تصاف اذک

 زی یروک ذم عیب هوا یحاص لام ءرکص ندقدلوا فلت



RS 

 ندنتمیق یهدنصغمو هراب ینیدلا ندیرتشم كبصاف نکشمالوا

 یتمیق یهدنبصغ موب بویم هديا باط یا بصاغ هسلوا هداز

 حبق رتسلا .

 ق٧ت ؟رونلوا ردها ند هراب سنج ه

 ا یتح وا ر هلا نه سنج ها: تم

 0 هدرازاب و وشراح « بوصخم هدهسیا رولا

 هلا شوک یک ینجەنلوا موق ۱۱ ۱۱۱۰ ها تا

 هدقملناص هدهلیسکیا بونلوا موم هللا شوک هسیا هدقملناص
 موقت هل الوا عفنا ههنم بوصخم طقف بولوا ريخ ؟اح هسیا

 . هنناخو هبزاز و مالا دبع ردسلعا

 تمق ردق تروص

 ردشعلو اک یرادخا تلدع دحاو هدب افلتم موش

 . ةدامشلا ف دوعسلاوا

 ارز .یداک مزال هدصع ناکم «یثم ی هدصع ناکم ۲

 هلقالتحا كنک اما هرزوا ییدنلوا رک د هدنح رب هدام ۶

 .رولوا فاتح یخد لثم

 عصقنم یثم هدیولوا ندنالئم لام نالوا بوصخ» یل

 نویلوصا هلثم نامض یی کوب هکرواک مزال یلثم هسیا شمالوا
 ,رلربد لماک ءاضق هلرکید ریست « اضق هلا لوقعم لثم »

 تارا هللا هجو یا شنی مزال كنلثم هحنلوا ندنابلثم

 مکیلع یدتعا 2 هدوا کرد عرش لیلد «لوا هجو , روناوا
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 هنیمضتو .ردیسهلیلج تیا مکیلع یدتعا ام لثع هیلع اودتعاف
 یش ر داضت هقالع . ردزاح هللا داضت هقالع یسملتد ادنعا

 هدنسهلبلج تیآ اهلثم هنس هنس ءازجو .ردنزاعندهبمست هل دض

 بویلوا هثیس ازج نالیدیا بیرت وشراق هبهثیس هک یک یفیداوا
 بصاف هک هلیوسش . ردیلقع لبلد « ی هجو . ردتبوقع کلب
 كکلامو شما توش فا و ید یقه هدمه تروص مه كکلام

 هنیرزوا بصاف بولواشعلوب تباث هدانعم هدمه تروص مهیح

 باجا هلغاوا نکم تامار ید هنسنکیاوت د لم تاجا
 ندتمیق لثم هدنوب هیلعءانبو متاو لد عا هداف ربج لثم

 . یدلوا لوا

 کیا كکلام هدکدتا فالتا یادش كبر بصاغ الثم

 یسجنکیاو یک هدنروص یسبجنرب بولوا شملیا هعاضا ینقح
 هشرزوا بصاغ مات ريج یدعا . ردبقح هدتلام یعب یعم

 هیانع و ییلیز رولوا هلا باحما یللثم هدانعم هدمه تروص مه

 . یرصلا دوعسلاواو

 ندک دا دالمسا و تصع یعوزوا هزات 2 تب یتح

 دز دتسا كم ر دتا نیمضت 2 بوصخ» نیش ه ركض

 هسملوب هزات ردق لوا طقف بولو موزوا ساجوا نامزوا

 هلماع رک او . لکد یتمیق هسخو بوک مزال یسلآ یلثم هنب

 مزال یسهلکب یامز موزوا هزات هسیا رتسا قلا موزوا هزات
 . یورفا رولک |



 هنیرب دیج ندنفجهلوا فلتخم هج دابجو تئادر تایلثم
 . نهاريو یدر هنیرپ دیج هسخوب بولک مزال یسلر,و دیج
 بوصغم هسخو . یاح یدعس رولوا هلکنو تاعر هتلئامو

 ینسنج یلدا باخ نکیآ سنج العا یادی نالوا فلتو
 .نمهلیدیا ربج هلوبق یهنم بوصخم هدقدلوا كجهرب و

 یا وس# هل تمیق اضفف تا نالوا تل
 یمیق بوصفم نالوا فلت هرزوا ینیدنل وا حاضیا هدالاب

 یالم هدصغ هاب كرك هصاغ هنم توصغم هدر دق ییدلوا

 ناکمو نامز هدلاحیه نوسل وا یتالم هدهدلب هقشب رک نوسلوا
 ككلاه بوصخم هدناقالم هدلب بولک مزال تمیق یک هدصغ

 نالوا فلت اما . زملیا لدبت مکح هلیسلوا رثکا اب لقا يف
 روص هدهسلا رولوا نومضم هللثم ارثک | هد روص ینا دلوا یلفم

 .رولوا نومضم هلنا ت د

 2 9 رک [یمشک هیت ہک كنیم «لوا ترول

 تم لثم نالوا فلت هحل وا لفا یتمش یهدتموصخ و قالت

 . رولوا نومضم هللا

 و لقا یتمق ی هدصغ ءدلب كنیلثم « ها تروص
 لمد لم نالوا فلت هجنلوا یک |یتهمقی هدنموصخ و یقالت

 . رولوا نومضم

 نومضم هلیتمیق هسیا شلوا عطقنم ىلثم « هثلاث تروص

 : رولوا



 ار —

 هدلاح ینادلوافرمشم هک اله هکیلثم لوش « هعلار تروص

 هلتمق قر هلوا كالهلا ىلع فرشم لثم وا هلدا فالتا

 ۱ . رولوا نومضم

 هدکدتا فالتا رخ كملسمرغ لسم «هسماخ تروص

 .رولوا نومضم هلىتمىق

 ین-> هلل وا رکذ هدنح رش هدام ٩۰۷ « هسداس تروص

 کند دا عرز یادش هدنسهصع یدنک E هرزوا

 یخدیسکیا بودیا عرز ینادغبو بیلقت ایلغت ینآ هنسک رکید

 لوا بولوا تاک وا نکا هلح هسل وا شعا كارداو تما

ISاعورنم هدنض را یدک كاف ییدشسا عرز  

 .رولوا حضتم ندهینآ تالیصفت مکهتن . رولوا نءاض یتمیق

 شمالوا عطقم یلثم هدولوا ندنایلثم بوصقم لام یدعا "

 .ردراو هجویبا هدنو طقف .رولک مزال یلثم الاب هجورب هسا

 هد صغ هدلب كم بوصغم هلا بصاغ « لوا هجو

 ههنم بوصخ» یلثم كبوصخم بصاغ هدرردشوب . ردیراعوب
 سا هداژوا یاتم تك وضقما ید كهم نوصتمو ىا

 هنم بوصخم یکی ج هم هد مردبا اطعا یتمیق بصاف بواکم زال

 تقو كل 7 . ضەد مرسلا یتمش و ید

 یسلوا صقا یتمق ی هدنامخ تقوو دیزا یتمیق یهدک الهتسا

 بوصخ» تمیقسکملابو .نمهدیا بلطیتمیق هنم بوصغم هلیتهج
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 هلبنهج یسلوا دیزا هد اض تقو و صقا هدک السا تقو

 . ضەد مرریو یتمىق هد بصاغ

 هرزوا حورشم لاونم کح هسیا رولوا كلم بوصخم

 هلع ءاس . رده ون مکح هن هسیا .رولوا فقو یک ینجهلوا

 طظفح یوتلآ یللا ندنسهلغ كفقو یندلوا یسلوتم هسمکر

 لوا ها كااپساو دجاالقت نا هتسم رکید نکا هدزوآ
 نامضت و نوجا فقو یروب نم غلم یلوتم یعل هک

 . هددح یاواتف رر دتا

 هقشل ند صغ هدلب هنم بوصخم هلا صاف 6 یا هحو

 چ وا هدر دود ردب راعا همصاحم هداروا هدب ونود هد هداب

 . ردراو تروص

 هدناقالم ءدلب هللا بصغ ءدلب ین هدهدلب ییا كنیلموا ۱
 هدلب هسرولوا دحاو یراتمق ی هدتموصخ هدلب هلرکيد سصلو

 یر هدکدر و هم بوصخم یللثم كب وصغم صاف هدتموصخ

 رولوا بلاطم هلبسمرو ینلثم هدهروک ذم داب صاغو .رولوا

 ررض هنیر, ندهم بوصغم هللا بصاغ هدنو ارز . هج
 ۳ تنم ی هاب رو ا تاوضقم طقف راو

 تاک اوت را ها اط ےک هدد داب لر ٩
 بحاولاو هبادهلالوقق ینع رولوا نوافم یخدلثم هلمنوافت

 . هصغ یذلا ناکلا درلا

 یهدصع هدلب و لقا یتمش یهدتموصخ هداب كنماموا ۲



 سس ۷ ن .تتس

 عون ییا یلآ هجورب نوجا بصاغ هسیا رولوا کا ینمیق
 یاثع هداروا بوراو هرصع ناکم كالام رکا . ردراو كاری

 «لوا عو . راتعدر هسیل زالوا یخار هربخات ردو هب هحنسل |

 هدلب هسراد « اب عو . ررو یلثم هدتموصخ ناکم هس رلبد

 كلام ارز . رلبا اطعا یتمنق ی هدتموصخ مو نالوا هدصع

 صیصختااب بصاغ هکوبلاح . ردقحتسم هدر هدبصغ ءدلب قحا

 بوصخم هکنوح .رولوا ررضتم هسلدبا روح هتساطعا كنيلث

 هلع ءان .رولوا شک مزال تمیق هداز ینادلواقحتسم كم

 د غا یف ی ءدمصعا ناکج ا ل یاهعات ات 9

 هراو همصع ناک« هنم یوصخم هکر کد . یدنلق ربع بصاغ

 رونک مزال كلر و یلثم هدصع ناکم هدلاح لوا . هدا ربص ردق

 ایا تانلاق هدنهو یدقفالعو هزاز و یورقنا

 . یدلوا نومضم هلا تم یلثم هدولئسمو

 ی هدتموصخ ءدلبو رنک |یتمق یهدصع هدب كنو

 ی آ هجورب نوجا هنم بوصغم هدریدقتو هسیا لقا یتق
 هسرابد «لوا عون . یاتسهقو هبدنه ردراو كلربخ عون چوا

 هبیصع هدلب هسرابد «ینات 9 رولآ یلثم هدتموصخ هدلب

 دانا یلثم هداروا كردبا راظتنا ردو هب هم دیا تدوعو عوجر

 نالوا هدصع تقو هدیصغ ةدلب هسرابد « ثلاث عون . رابا

 تمنق كنلثم یخد هدهلئسمو . هناخو راتشدر رولا.یتمق

 . یدلروک ینیدلوا نومضم هلا
 ت



 هالمتساو بصغ یلثهرب اما «هسیا شمالوا عطقنم ىلثم ۲

 هکر ولکمزالیساطعا كنتمیق هنب هسلوا عطقنم ٠ رکص ندقدنلوا

 كنامز لوا نکیا دوجوم هدصاخ نامز یثرب ید عاطقنا دح

 . دوعسلاونا یک امرخ شاب .ردنرابع ندنسلوا شملیا روم

 هریغو ینامرکلایف اک قاوسالایف دجوب ۸ ثیحم ىلثملا عطقا ناف
 . یناتسهف یواطحطاا حرش ین اک الصا دح وب وا

 بصغیموزوا شواح هدلولبا كنهنسک رکید هسمیکر الث

 نیرشت هلیصاخ هنم بوصفم هرکص ندکدتبا السا بودیا
 وشراح 2ک دام اک هدقدل ها همصاحو هعفا ص مدت لوا

 شلوا عطقنم هحنلوا دوحوم یعوزوا شواح هد رازاب و

 . دوعسلاونا رولیاص

 :دزوالوق چوا نیدهتحا ناب هدنتمیق كمطقنم "ییثم طقف

 مور هروک همظعا ماما هکهلبوش . ردشلوا عقاو فالتخا
 لثم ارز . رولک مزال تمق یهداضق تقو ین هدتموصخ

 یضاق بولکمزال یسهدوا كنلثم هصاخ تمذ هدقدنلوا بصغ

 عاطقلا دعب یتحو قاب یلثم هدنټمذ هکدمنا مکح هلا تمیق
 قلأ لت هنب هدکدتا راظتنا هتئدوع كنبلثم لوا كلام لیلا
 اضف یلاقتنا هتمف كبصاغ قح هيلع ءانب بولوا ظوفحم ىح

 یدلوا ربتعم تمق يهدنلاقتنا تقو هتمق كنلئموا هلغلوا هلا

 با تمم و عد رخ و ی نالوا فلت اما خیلی

 یهدصغنامز هلغلوا ناضبوجو بسصغ تقوو نومضم



 . یرضلا دوعسلا وا یدلوا ربتعم تمشق

 . رولک مزال یتمیق یکهدبصغ موب هروک هفسسوب یا ماما
 . رولوا قحتلم هنابلوا ىلثم هجنلوا عطقنم یلثم ارز

 ارز . رولک مزال تمیق یهدعاطقنا مو هروک هد ماما

 قحا یلاقتنا هتمق كلوب بولوا لثم نالوا بجاو هدتمذ
 . ردهلا عاطقا

 ه ردشلدیا عج هلا هموظام وش هرو دم UN لاوقا

 مود و امصتخا مو هتمیقلا بجاولاف امرصنا ع لثملا بصغ ولو

 دوعسلا وا ییابشلا یدل دقفلا ةلاحو یاثلا دنع نعلا بصغ

 . یرصلا

 شلدبا حیجرت ور ورا یربره كنهروکذم ُهئالثلاوقا
 ,هیدنهو راتشدر ردشلدبا اتفا هلل وف مظعا ماما هدهحم هدهسیا

 راضحا یلثم هدعاطقنا لاح كرديا فلکت بصاف كلذ عم
 . تصغلا لوا یف هیهوج ردروح هلوبق ینا كلام هدکدشا

 یشدلوا نومضم هلا تمق كسانم ید هدعاطشا "هلئسم و

 كنيلث» هلتهج یفیدنلوب دوجوم یم كلام رب هتشيا . یداروک
 لثم فلام روک ذم هدنروص ینیدلوا قجهنلوا مکح هلیساطعا

 یودبا دوحوم هدرازابو وشراح هر ناح ین ا ف

 ید هدمالعا قجهنلوا مظنتوقملوا مکح هم رکصندقداشالک آ

 . رولک مزال كادیا حرصت تهجو

 ینیمضت یحاسلام هرکصندقدلوا عطقنم یلئهرب هکقوب هیش



 از

 هنب یلثم روکذم نیدمریدلآ همکح تحت هلا یوعد و بلط
 ءانب هلثم عاطقنا 6 اح هدهسیا رولک مزال یلثم هسلوا دوجوم

 قترا هلیبهسلوا دوجوم یلثم هرکصندکدتبا مکح هلبا تمیق
 . ملا دبع رولك مزال ىسملا كنتمیق بویمهلآ یثم

 هعاطا هرزواینبدلوا روک ذم هدالاقرهلوایجنحوا « یی

 هلتسم هرزواقلوا یجدرد یک ینیدلوا نومضم هلبا تمیقینبم
 ن لا خف ید دیتا

 هدنسهرطاخم قلوا فلت یعپ ینیدلوا فرشمهکاله هکنوزومو

 یعب یهدتقولوا نوزومو لکموا هبدبا فالتا هدلاح یتی دنلوب

 ناو ةمق هل ناف . رولوا نومضم هللا یتمىق یهدفالنا نامز

 اذه مثيراخ ینعل ةيلثلا نع جرخ ىلثملاو ةاجنلا لاتحال تلق
 در ةمسق رخآ ىف لیصفت هبففالاو قافتاو نذا الب ىقلا اذا
 . راتشا

 هدنس هرطاخت قعاب بولبتوط هبهنطروف هنیفس رب الثم
 لوا هسا اقلا هزکد یادغب یهدنحا نادوش هلتهج ینیدنلو

 « هسماخ تروص . ربمالا عج رولوا نماض یتمیق یهدتعاس

 كملسم رغ « ادب هرزو, یمردنل وا مورد هدنح رش هدام ۱

 یمیق را نال . رولوا نماض یتمیق هسّیا فالنا یر

 هنال اهکاع و ایهکیلع نم عم مسا نال ةبلثم تناک ناو امکح

 . یواطحط اهل زانعا



-- ۵ 

 هحاضبا هداز هلغا وا شلدیا حا اَصا اشا ةسداس تروص

 . ردقوت تحاح

 متاوو هک اح تروص راد هیصع

 لصف تروص كفالتخا نالوا

 بوصفم هللا بصافو مکحو هک اح تروص راد هبصغ
 هجورب ییصفو یلحتروص كفالتخا نالواعقاو هدنسهرآ هنم

 دما اهدا یضع هه توضع ود هو وا نا
 ا .رارقا یصغ بضاخ ندا لوس هتماف و اع
 . رابا مازلا

 هلردیابصغ یمارصقرب هلل وش ندصاغ هنم بوصخم الاثم

 یعدم و اعدا ود ردشوع كس یتمق و یدلوا فلت هدندب

 هب یعدم كف < ا ا اا و یصغ هلع

 eg ردیا مازلا یصاغ هلبساطعا
 یکودا شلدیا بصع نت هک و يلم 1

 یعدم ینکیاو شویع كس روک ذم هسردیا تاناو اعدا

 . زامهلآ هنسن یعدمو هلرقم یلوا بوللوا مکح نوا

 «هیصاغدب هنیعب شورغ كب روکذم هرکصندنوب هکردق وش
 فرصلا قیرطب ا تصو اب ثرا اب هه ندنفرط هلیضقم

 كن | ندفرط بصاغ هسرولوا لصاو هلهجو ر یک هعیابم

 ا املا بصاعلا لا لصو ولو . رولک مزال یدر ههل رقم

 ىلع درلاب نعؤيال ةعيابلاب وا ةبهلاب لصو ناف هنم ذوخألا ىوس



 کافر ها

 بابلایف هیدنه درلاب ابی ةبصولاب وا ثاربلاب لصو ناو هلرقلا
 . بغلا نم رشع عبارلا

 نوتلا نوا ندعدم وش رب : هکهسید هدنرارقا تضاف

 و هلسعج كنوتلا نوا : كدا یشک نوا رو لدا بصغ

 بصفلانم نمالا بابلا ليبق هیدنه روليديا موكح رقم بصاغ
 بلط هس ندهنم بوصخم هدکدنشا راکنا یصغ «بصاف

 دارقا یصغ كصاغ دوهش ییدربدیا عاتساو هماقا . روللوا

 هناعم ۳ لعف 3 ینح هنلوا لوق رلهشا تداهش هنکیدتا

 لوقنم هداوعد و بوناوا لوق هن رها تداهش هني راکدلیا

 طرش یراضحا هب هک اح ساحم اشفوت ه هدام ۸۱ تیر وب

 .ردبا عاستما ندنراضحا كيوصفم ةداع صاغ ارز . ردلکد

 مزال هنرزوا دوهش یرلملبا ناس ید یفاصوا كبوصغمو

 سام تست لف ی ی نوا دوهشاارتد

 هلع ءانب . زالوا نکم یراعالطا هب وصغم فاصوا هدهسیا نکم

 یدلوا طفاس ندراشعا یراملع هفاصوا لدوهش ینم هردعوش

 . یرصلا دوعسلا وبا

 لصفو لح تروص كفالتخا هدبوصفم تمش

 فاع هدنتمیق كيوصغم لام هلم بوصخم هلا بصاغ

 فالتخا هدهسیا راکرد ینحهلل وا مکح هک | ءدلاح یکتا

 تمق یدلبا تاشاو اعدا كنم بوصغم هدر دقت یرلکد تا
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 بمب ۸

 ینساعدم ها همزلم هند هنم بوصه ارز . رونلوا مکح هلا

 . قاب هرلهدام ۷٩« و ۷۵ » ۰ هاده یدلبا تاما

 هل سهن كېنه بوصغم هدن راکدتسا هس ٌهماقاهدنسکیا مکه تن

 راموقم هدنتمق كش ر نالوا فات کن وج ..رونل وا مکح

 نوتل | نوا یمق كش لوا یشک ییا یس راهشا فالتخا

 © تدا هدو نوتلآ زوقط یک کیا رکیدو هنکودیا
 نوا قرهنلوا حیجرت یسهنب رک ۱ هلفلوا هيفا یسهنب لقا

 .قاب هبهدام ۱۷۹۲ .هایشا ردیا باحما قعلوا مکح هلا نوتل

 يیدمهدیا تالا یهدنز کیدا اعدا هنم بوصغم اما

 ادا یبهدایز كلام اریز . رولوا كبصاخ نیما عم زوس هدلاح
 . ردکر کنم نیملاعم هسیا زوس بولوا هدکعا راکنا بصافو

 . یواطحطو ینعو هباده قاب هرلهدام ۵۷٩ و ۰
 نیم هبصاخ هلکمامهدیا تاتا یبهدایز هنم بوصقم طقف

 هاا هیات یتمق يیدلبا اعدا تصاغ هدقدلوا كحهدیا هجون

 هدقدال وا كح هدیا وزرا قملتروق ندنع ندیا هجو هلرب مایق

 اسایق هنسربخا ٌرقف كنهدام ۱۷۷۵ اشم شعب ردق یه
 هحیح لوق هدهسیا راشملبا ناب یغجهللوا لوق كنه وب

 عو نیبن و ینیع و هیانع و هیاهن نملیدیا لوبق هني وب هروک
 .یرصلا دوعسلاواو راتشدرو رمالا

 ناش یکن ناسا یتمق کیا دا تفاق هیاععاخ

 کیدا رارقا كبصاخ بوبلوا یضار هنناشاكنآ هنمبوصخمو
1 



 مک

 كلرو نا هسا بلط سا نام هنخیدلوا هدایز ندرادقم

 .هصالانع راتح در رولک مزال

 .ردقو ییح یخد هن در كصاف

 هله بوصغم هک بوش .ردقوب یتح یخدهنییدر كبصاغ مکه تن
 يدشا اعدا كن |. هلتهح یندمهدیا تانا یوصخم تمق

 لام ین نت بصاغ هدیودیا هجو نع هصاغ روا هدا

 کج هرو ىیرادقم یحمدا نا ۹1 مردبا در هنحاص

 تقفاوم یخد كلام هفلکتو یتح .ردوو یقح هسل وا كحهد

 هلیجو و و . ردلکد زا هلت هسلوا لصاح یضارت كردیا

 رولوا وغل یضارت هنیدزوا یش نالوا ینلاخ كعرش مکح

 عباسلا بابلاق هبدنه

 هدلاح ییدید ردنوتلا نوا الثم یتمیق كيوصخم كلام
 ییدتا یوعد كکلام طقف مملس یتمیق كبوصغم بصاغ

 ا سگ رارفا یهلوهحم تمق بصاف هسلد دوو ندتمف

 یکودیا ردقن یم هنلاحا قملوب بذاک هدنسمد مملیب یتەرقو
 زدی نا رده توت وا د ام ندم اک قرط هاب
 .قابهراهدام ۷و ۸» .ردکصاغزوس هلشع هنخیدلوا هدایزندن آ

 نایب یتتمیق هنی هدلاح یغیدناوا ربج روک ذمهجورپ هبصاغ
 الم یک یساعدا كهم بوصنم یتمق كبوصتم هسا زعا

 ی ندنع .رونل وا فاح صاف هنغیدلوا نوتل | نوا

 . رولوا تباث یتیدلوا نوتل | نوا یتبق كبوصغم ینعی هباعدم



 ۳ niha Lela توت کیا تن سینک شوش تنگ شفا ی لب و

 تب ناف

 تمق بصاف هسردنا نیع هنغردلوا نونلآ نوا بصاف طقف

 کودیا ردق هل هروکذم تمیق نکیشٌما رارقا یهلوهم

 هنم بوصفم هدلاح وت ندنکیدمانابب هنیرزواربج نالوععوقو
 نوت فا الهی یبافدا یمتف و هو

 اعدا هحور هود نخ قرهشوا فدحم هنغدلوا

 مدح رش هدام نکل . رار رولا نونآ ن
 لودع الصا ندنسودنک هدام روک ذم هرروا ییدنلوا ناس

 هب یعدم قرهلوا فلاخ اک | هدلاحیلدلوا هدعاقو لصا زاعلوا
 ؟رونلوا هجو لصن نام

 یاس كنهحو نع هبیعدم هدهلتسم و یحاص راتحم در

Eیرافالتخا هدنرادقم كعبس اب نک ااو  

 كنو یسلک مزال نام ەدەنىسكىا هلهحو هدام ۰۱۷۷۸ هدنلاح

 یحهدیا هحوت هملعیعدم ادیا نیم هدهسلا شملیادع ین رظن

 ردقو غاسم هدامحا یفالخ كنو هلذعل وب عراش ص هدنقح

 . رولوا دراو لاو

 .ردشمللا لح فا هجور یهلئسم وش هسیا اهقف ضع

 ها نوتلا نوا یمیفتهدر رد دم لاف تماع هلو

 . رولرو نام هنغیدوا زوقط یتمش ها دنا ن

 هدکدتا نم هداکوو هنفیدلوا نوتلآ زکس هدکدتانم هداکوب

 ةداعو افرع یتمق كلام وا هلهجو و و هننیدلوا نوتلآ یتا آ

 هلماعم وب ردق ههحنلوا یهتنم هرادقم قحهبلوا ناصق اهد



  Eح 3
 هدرونلوا مازلا بصاغ هلا رادقم وا هرکص بولیدیا ربرکت ۰
E . راتحدر رولوا كصاغ زوس هلم راد هنغندل وا هداز اهد 

 کلم تداپش نکیا بصع یوعد

 رونآ وا لو هسل وا

 هصغ رادهاش ییدتا هماقا نکشغا اعدا یصغ « یعدم

 هنکودیا کلم كنيعدم هیاعدم درج کلب بوی تدامش

 لوبق هروک هنکیدلدیا تیاور ندفسوب ینا ماما رلهسنیا تداهش
 باسلا ف هب دنه رووا فیلم هلهح و هدام ۱۷۷ یعدم و

 .نهرلاق دوعسا ایا یاواتفو عیاساا

 كاف وشراق هنساوعد بصع

 ینا یوغد عفد

 یلام نالشد بوصغم هنلع یعدم و اعدا یصغ یعدم ۱

 ها اس هقاذم سل ا ندیدم وف رف ک
 رونل وا حسحرت یس هس كہاعیعدم رل هسا هنو هماقا هدنسکنا

 عیاسلا بانلا ق هبدنه

 هنم بوصخم و اعدا یگیدطا هداعاو در الدب ا انع بصاف ۲

 بصاف طقف بولوا كنم بوصخم نیملا عم زوس هستیا راکنا

 .مداسل بابای هیدنه روت وا لوق هسردیا تانا هنلاب یعففد

 اس و حس هدنسصع ناح هور بوصغم « بصاق ۳

 هلم بوصغم هسلد یدیرب نکا هدمدن هنه بوصغم هدهسادیا

 هده رولوا نماض ی آ صاف رک ندکدتسا نا هنخل دم رو

 عیاسلا بالا



 یحح 5 ۰

 یہا اعدا یوصخ» كنهسمک ییا ۳۹

 هلر اعدا یا رصق که دندن فا بت یرب سه ندهسمک یا

 هالتفو نالف ندنسفدنک هنسک نا و دنلاید یسر ندرلت و

 ا ا د E هند هماقا هنکیدتسا بصغ

 اک مدنامز نالف یا رصق وا دلا ی
 اسایق هنلوق كفسوب یا ماما هدکدتبا هنو, ُهماقا هنکیدتبا بصغ

 بولوا كنهدیا تالا و اعدا یصغ هل را مدقم قارصف وا

 ۱۵ هیدنه زالوا نماش هلن نوا عدم یتکیا بسا
 ۱ : عباسلا

 بوصغلا باغ

 بولوا یخ كلام هدکدلدبا سفت بوصخم «بصخل ادعب

 ا ندقدلو .یواطحط ردیا ربص ردق هب هحیال ون هسرابد

 بوصغمو .رردشا نمضت یللدب هسرلید . رابا ذخا اّسع

 .ردکبصاغسملاعم زوس هسنل وافالتخا هدنتمیق هدیولواندنایمیق

 .هنیک عم رکتلالوق لوقلاف رکن وهو ةدابزلا ىعدي كالا نال
 .رونل وا لود هدکدساهماقا هنس هسرزوا تمىقەداز ثالام نکل

 . ءرهوج نقلا نم یلوا ةذيلا نال
 ندصاغ یلدب كبوصغم لام هنم بوصخم یی هدلاح وو

 تو تام و و كلام هنوصعم لاه تصاع دز دف الا

 هدایزو هنباسکا كيوصخمصاغ ندنفح هلواتپاث ادنتسم هبصغ

 نامضلادم صاغ یدعا .هاده رولوا كلام ید هنسهلصتم



 كلام هل دب اکلمو هقر هنم تب وصخم ار ز .یدلوا كلام هب وصغم

 الاو . یدک مزال یلوا كلام هلدبم یخد كبصاغ هلفلوا
 هکرولک مزال یسلیا عاتجا هددحاوكلم كبنم لدبم هلیا لدپ
 ندشخح هلوا عفاو ررض هبصاع ل بوعلو تلادع هدنو

 مع رولوا تبا کلم كبصاغ هدسناغ بوصغم ررضاا اعفد
 « كلة نالوا تبا هللا دانتسا ررحم هجور كلذ عم .رہالا

 ندنکودا تبا ريغ رخآ هجو نمو تبا هحونم هلغلوا صفات

 رانون بوسهلوا كلام هنس هلصفنم داور فوضع یک دلو

 بودیا بصغ یعارصق رب هدنامش یعب . رولاق هم نرو

 هسلوا نماض هدلاوش تغتلادعع بصاعو هسالوروا هدناضمر

 هچب روا ویزا روا تبال هدنامش ست ه یک كیساخ

 بصاع هب هلصتم دیاوز یر اما .رولوا یلام كم بوصخم

 ,راتشدر ةاصفنلا تانک الو عب هب ال .رولواكلام هللا ناضو

 هدکدلدیا ذیفست عیب نالوا رابخ هدنآ هلا فوقوم عیب نکل
 یخد هبهلصفنم ٌهدیز یک یغیدلوا كلام هبهلصتم هدیز یرتشم

 هبهنسکر کید یغارسصقرب الوضف هسمیک ب هکهلیوش .رولوا كلام
 هدهسالوروا قارصف روکذم هدد یرتشم هلر ماست و عس

 هسل وا بم هدلاح یتادلوا هدوحوم تزاحا طلا رش كالام هدعب

 لف بصغ هکردوش قرف .رولوا كلام یخد هب ورواب یرتشم

 عورشم بسلم هسا حسب .زامهلوا كلم ببس هلغلوا حسق

 .یواطحط ردبا داتسا هجو لکن م هعستقوكلام تزاحاهلغلوا _



 و
 کیت لب ی

 ا

 مکح یلدب كبوصغم هلا هجو و هن رزوا صاغ یدعا

 دازک, یم دق هاد توهم لا رم رو نا
 ناضق كرک هداز رک یواسم هلدب ینادلوا نماض كبصاغ

 فیلکتهصاغ دوخاب ییدلبارارقاو اعدا كصاغ رک | نوسلوا

 ناب یمنق نایلبا ققح تسلا ارج تصاغ ی یا

 .ردرخ هلهحو یا یا هحور كلام هتبا شذوا

 را یخوخ امو تخنا ی وطقم لام اس رایت وا هو

 رظطسب 1 نیس ماضر مش ( هيال , هیادخ ردیا در هیصاق یشوع
 . یعو یرصلا دوعسلاواو یاتسهقو هسهوح هع دی ام

 ید در و همه بوصخم هوا تبصاع هدردش ون

 ر الا عن رولسهدیا سدح یوصخ» لام رف هب هحش دیا دادرتسا

 : مالادبعو

 هدنصاغدب بوضعه لام ندعا دادرتسا یلدب هکراوردقوش

 یحاض لام توک مزال یدر تلد لوا قترا هسلوا فات

 اما . هاناو دان کا . ردا ذخا نادبصاغ یتسهدایز
 ردقو یشرب هقشب ند وختام لدب نوجا كلام هسغو كلءدایز
 یدلوا ثداح نیمضلادعت هدایز لوا بصاع هدلاح وش . ینع

 فالتخا ود یدیا دوحوم هدصعناح و نمضتلا لق كلامو

 :یدشملبا لن یکودیا:كتماغ زوس اهقف ضمب هدنرکدتسا
 هدلاج و. , ردپا.اشا و اضما ییامض هسراید « یا هجو

 هلقمقچ ناصقن ندرادقم یفیداوا نماض یتمیق كبوصغم



 را

 نامضلاب کلم ین عن هرارقاب هموزلل ۰ زالوا رب بصاف
 بصع)ا نامض نال . رات رد هبور و بع رابخ هلف

 . یرصلا دوعسلاواو یواطحط ةضواعم نامض

 شملیالومقیتمق کیدا اعدا دروح كکلام «بصاغ رک او
 كکلام دوخا شملبا تابا هنیلاب یوصغم تمق كلام او

 ندنع نالوا فلکت هدنفح شدلوا هرزوا هجو یباعدا

 گاصاخ فره لام ةا شالوا نماضیمق ندبآ ققحم هانلوکت

 هنم بوصخم یعب یسهلخادم قح < 1 تك E بولوا

 اعدا یرادقم و زکلاب هنم بوصخء ارز . زالوا خم هدنو "

 . راتشرد رولوا شلوا یضار هروک ذم رادقم هلسس یسا

 بصافلانالو بصغلا ىلع مدقا تبح هاضرل صااغللرابخ ال اذک و

 یضرلا لبلد كلذ ىلع هرارصاف كلاملا نع بیغتلایو بصعلاب ماظ

 .راتشدر هبناخ هبناح یعاربال ًالاظ ناک ثبحو

 اات یم | هلوقم وش ولتمق شویغ كس هنم بوصخم الثم

 كس كردبا تاما یتساعدمو یزعد ود كدلبا تخلو ذخا

 هنم بوصخم هسنلو تا لوا هرکص ندقدلآ ندصاف یشورغ

 هدریدقتو مکهتن .زامهلآ ین آ هلبا در هبصاغیشورغ كيب ینیدلآ

 ندنس#ا روهظ ناصف ندشورغ كس یتمیق كنا ید تطاق

 هلغلوا ما هلبا بصغ بصاغ اریز .یکینج هیمهلوا ربخم یالوط
 ۰ ملا دعو راتشدر زلدبا تاعام هنفرط كن آ
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 بسا ۸۸ تس

 یالطب دوخاب یداف كصاف عم

 هنبحاص لام یادب هرکصندک با عیب هرخآ ینوصفم بصاغ
 قیرطب هلباروک ذم نامض هیوصقم روک ذم بصاف هسلوا نماض

  كصاف ندننجهلوا كلام ادنتتسم هیصغ تقو ىد دانتسالا

 كصاف یه هروک ذم دانتسا ارز ۰ رولوا ذفا یتس روک ذم

 هنیرزوایسعیا عیب ینوصنم كيصاغ یکم بیس هعیبم بوصنم
 .نیرشعلاو عبارلا لصفلارخا ىف نیلوصفل اعماح ردشملبا مدت

 هم بوصخ« ینوصخم لدب كبصاف یذاش كصاف عس ین

 هرکص ندنروک ذه عیب بصاغ اما .ردیا فقوت هنسلوا نماض
 كبصاف اب یسهلیا 3 باما اب ای ندنحاصلام یی وصخم

 بوبلوا دفا ییس روک ذم كمصاغ هلایسلوا ثراو ههنم بوصذم

 (كلم نالوا ائراو ابامناو ءارتشا) «تاب كلم ارز .رولوا لطا
 یا لوا یراط هنرزوا كلم نانلوت "فوقوم هناض ءادا

 . راتشدرو یرصلا دوعسلاوا ردشملبا لاطبا

 هرکص ندکدتبا بصغ لار هدنسادتبا مرح بصاخ الثم

 هد رفص هدب ودیا ملستو Ct ا هد شا نوا وک عرش

 0ا روک دم نامض هسلوا نماض یتمق ىو تفو

 اوک كردیا دانتسا هبورک یخد كل موش بولوا كلام هروک ذم
 رو دم حس قرهلل وا ضرف كلام هب وصخم هدنسادتا مرح

 . رولوا دفان

 یلع اب یضارتلاب ) هسیارولوا نماضیتمیق یهدعیب تقو اما"



= ۵ ۰ — 

 كلام هبوصغم رابتعالاب ندنسادتبا مرح ( ردکعید نيمامالا لوق
 هرکص ندکدتیا عیب هرخآ یوصخ» لام بصاغ یکینجهیمهلوا
 اب هستیا ملستو هبه اب عس. هبصاغ یلام روک ذم هنم بوصقم
 كمصاغ هسلوا ثراو اک | بصاف هلکعا تافو هنم بوصخم

 .راتشدر رولوا لطاب ییس

 كمناس یمق هللا ثم نوجحما قملشالک | هلشال هدامو

 روطسم هدرلهدام ۱۵۹9 ۱2۵ یراش رمآ كرلنو هکردبا باجا
 هردشع وا حاضیا هداز اهد هدنسهدام ۱۱۱5 ریارب هلغلوا

 باب كنصغ باتک كنهبدنه هح نآ زا هدهبهقف بتک ضم

 ید دادعت 0 ندقدلوا فرعت یمق هلبا یلثم هدنلوا

 یمق هلا یلثم هللا راف رعت رک ذلا فلاس قحنا بولوا شعلوا

 تحاح هتقن کد كسدارفا ءارلوب هدر هلنهح ینج هلمسشالک [

 . یربهلا دوعسلاوب او راتعدر ردو و

 جنگ هدام ۲ =
 ىعل رضاحو لقاع ( یوصفم ناع هدصع ناکم صاف )

 2 0 یی درز هاا (هتخاس) نالوا کاتو
 بصاغ دوخاب ( هدکدتیا إل دادرتسا یحاص اب ( ملستو ) هداعا

 بوج وین (یرب ندنامض) هدفدلواثراوارصح همم بوصغم
 یحاصو . هیملس یدر یحاص هکولو ( . رولوا إل طقاس دراا
 هلوبق ین وصفم نالبدیا ملستو در انع هتسودنک هلهجوو ید

 . هديا در هلهحو هدام ٤ هکر کم . ردروح



 دولا حاضیا

 هدنحرش هدام ۸٩۰ یسهدیاف دلدق و  هدنصع نا ۱

 . هنلوا تعجاص هباروا هلذملوا حاضیا

 هکرویناوا زارتحا ندیوص*لدب هلریبعتوب «ینوصخمنبع ۲
 رولک هدنح رش هللا هدام ۸٩۵ تالصف اک اکوب

 هرزوا ینجهلوا مهفنم ندهدام ۸٩٩ رک ذلاآ «لقاع ۳
 ردهدن روصینلدل وا لفاع هنه بوصه یتح كرو دم ملسل و در

 . راتم در

 هناعف تصغ بصاغ هدیولوا باغ هنم بوصخ» «رضاح ۽

 بوصخم هدع دوخا ین لوق كناوبح بوصخم قرهلوا مدان

 صا هنسودنک هلقاضا هناوح لوا هرزوا كعا عوجر ههم

 دی ییوصتم بوبا لوق یتلطوب ؟اح هسّبا بلط یتساریو
 ؟ احیتح .رولوا هنیرزوا بصاغ یسفنو .ردیا كرت هدبصاغ
 هسشاا هلفاشا هبصاع هرزوا كما عوج د هه بوصخ» هدعل

 . نعهدیا عوجر هم بوصغم بولوا نسهکح یا وش
 فالتا ییوصخم هدیولوا فوعو نیما رغ بصاغ هکر دقوسش

 هدظفح یم هلیعیب كناویح کاح ءانب هفیدلوا ظوحلم ینا
Eنوا هنم بوصخم ون عسلاب هلهح ولوا هسا  

 كلذىف یضاقلل ناکف هحونمرظنا اذهنال . هبناخ ردیا ظفح

 .قاب هبهدام «۵/0 . بصفلانم عیاسلا بالا لق هده یار

 بولوا ترابع ندمم تبوصم یحاص «هتدات ا هنحاص ©



 هسااشلوا توف هم بوصخمو لکو كم« بوصخم یخد یان :

 هدنروصینبدلوا ددعتم ثراو طقف .ردنراعندننرا و ا یسصو

 کود هحیزل وا احطا مکح رغب در وب هدکدتنا در هب برو دحا

 سداسلا بابلاق هدنه زالوا یر بصاغ هدنسهصح كنهرو

 . بصغلا ى نبتفملا هبنمو

 زارتحا نددر هنلاسع اب هنسهاخ كنم بوصغم رعت و

 هنسهباخ كنم بوصخم یوصخ« لام بصاع ارز . ردنوحا

 یر هتشا در هر وب هتنلاتبع ی یو دوخا

 يودا هلو لوة ىلع مکح ید هدهعلدو 5 ¢ هتن .*زالوا

 1 یدشعلوا رکذ هدنح رش هدام 6

 لار نداالب ندتسهلاخ تا هک رکیاد هسمکرت هبلغ اب
 در هنکلام هسشا هداعا هعضوم ینیدلآ یلاموا مایا دم هدیولآ
 TE اکو مک هتن . زالوا صالخ ندنامض هکدمتا

 هلع ینبدلا هدعب هدیودیا لامعتسا و بصع نداعم یتاویح
 روک ذم هسلوا میاض لوا ندنذخا كنبحاص هدهشا هداعا

 . رولک مزال ینامض كناوبح
 دخا هباد رب اصغ ندندب ES هنسمکر اذک

 ینیدمهلود ینحاص هدلاحییدتسا در هنحاص ی | هرکصندکدتا

 كنبحاص یاویحروک ذم بویم هلو یخد یمداخ یک یساس 1

 ندناضو لصاح در هسالغاب هداروا كرديا 3 روا

 . زالوا صالخ

 یر



 كس وحوم دس تان کارا 5 ت 1

 فصأ مایا دول هرکص ندکدتسا تبصعو دخا ینفصل كشوغ

 ییادلوا حسیخ ملست و در هدلدتآ در ههسک رول كم یوصفم

 یار RE U ام

 ي هدنه رولوا نمانض یدودم ذوخأام ها زکلا هلته

 لصف ام ىلع ءانب لكلا نمضإ نا ىش لوقا . سداسلا باللا

 انهه عقاولا طلا نا لاق نا الا . ةدام ۷۸۸ و ۷۸۷ حرشف

 فصلا سکلایف قل هلا لاقوا قیرفتلاو زیبا نکع هجو ىلع

 ا

Îبصغ ندنر وخا یا وح ترا رکید و  

 هدیوبعا در هنحاص تادا یتاوبح رو ذم هرکص ندکدتا
 رکید اما زاوا ئر هدتاور رب هسا هداعا هدروخآ لوا

 .نل وصفلا عماح رولوا یر هدتاور

 ذخالاب یهسلا ندنوا تل کد هسمک رز «دشن ماما

 ا عضو هلع یییدنل و بوراقىحە رکصن دکدتسا ساات

 بودا دخا یاوح ر ندندوخا یعل ندا تا ا

 یخ اک زان ها دغا را ده

 . هزاز ردشملبا ناسحتسا

 لاوحا هلبا یریبعت وب « لست و در امکح اب ةقيقح ٩
 :هک هل وش .ردلکد دودعم نددر رانو هکروسشا وا زارتحا ندهمنآ

 هدرونوک هعضوم نالف یلاوح بوصغم هصاغ « كلام ءالوا

 هتسل وا تفت هدو نکررو وک هدوا هدهد تاص هداروا



 ,هبزازب ردشماملوب ماست کلام کنوح . رولوا نماض بصاغ

 هراعالامکحش بصاغ هدکدتبا هراعا هیصاغ ییوصفم كلام «اینات
 لامعتسالا لق ندنهفحهلوا یر لوا ندعا لامعتسا ییوصخم

 اکس یتوصخم هبصاغ كلام « اثلاث .رولوا نماض هسلوا فلت
 وا فلت هدنبماغ نل ا بوصف ES مدیا عاديا
 مالا و اصن نامضلانع ءار الا دجو م هنال . رولوا نماض

 بالا ىف ههدنه بصغلا نامض نابفانسال ةعیدولا دقعو ظفحاب

 صا یتسما عيب یوصخم لام « هبصاع كلام امار . سداسلا

 رولوا م لاب لکو بصاغینبم هیهدام ۱8۵۵ و حح هدکدتبا
 ینجهبمقج ندننامض كبصاع بوصغم هللا صاوب درج هدهسیا

 كبصاغ بوصفم یخد هلبا عسب درج ءانب هروک ذمما یک

 هبیرتسشم عیب بوصغم هیلعءانب . زالوا شمقیچ ندننامض
 ضقتنم عيب هسلوا فلت هدصاع د نیدلدیا ماست

 كکلام هلهجوو یتح . رولوا نماض هللا بصغ نامض بصاغو

 یرتشم هرکص ندکدتیامب هرخآ یوصفم بصاغ ءانب هنیصا

 لق در و دا مک دما در هصاع هللا تبع رابخ یوصفم

 . رولوا دع هدمصاع نامض هن بوصغم هسبا یرتشلا ضىق

 تدوع ناض هنيرزوا بصاع هساا ىرتشملا ضف دم رکا و

 . قاب هبهدام ۰ ۰ زما

Eیلوصغم ناو هدم صاغدب تاذلاب هنم بوصخم «  

 ندنشج هبلوا یرب ندنامضبصاف هلکنو هدکد دتباعسب هلا صخش



 سا ۵ ست

 بصاع هسل وا فلت هدصافدب نیدلدیا ماست هب یرتشم عسیبع

 . رولوا نماض

 ینسماهبحضَت یاش نار هدنصغدب هصاف كلام ءاسداس
 خاش هبحضتلا لق هدکدتا یا یتسمسک«قرلوا نارق ینعل

 .بصغلا نم سداسلا بالا ىف هیدنه زامشح ندصاغ ناض

 درلا ماسفا

 لام بصاغ هکردیقیقح در لوا مق . ردمسق ییا در
 ۰ رولوا لصاح هلکعا ضف هدوا بورو هنحاص یوصقم

 ۰ رددر مو در نانلدا ناس دا

 هدنسیلوا هرقف كن هدام ۸٩۳ هکردیکح در « یناث مسق
Eدر یخد هنا لئاسم مکه تن . رددر مسقوب نانلوا نایبو  

 . زدندنلبق یک

 ها یحاص لام کا داد توج ل لس (
 هدنلام کید هسمیکرب یلعف لوا هکهستیا ماقا یلعفرپ لوش
 شبا ضبق يوصفملام یحاص لام هلوا بصاغ هدکدتبا عاقا

 اندح ثدحا اذاف لحا ىلع ديلا تالا صقلا نال . رولوا

 بجو كلالادب توبئو كواملالع هدي تبا دقف ابصاغ هبرصب
 هب دنه فرعا موا كلذ فرعءاوس بصاغلا نع نامضاا طوقس

 , سداسلا بالا قش
 هسلوا بک ار هناوبح نانلوب هدصاخدب یحاص لام الثم

 هتسهناع تضاف نسلا بو نالوا هد امد درج



 ات

 تادمودنک توضح هل رک .رولوا یر بصاغ هما سالت بوراو

 اریز ء كرهیملب كرك نوستيا عاشا ىلعفوب كرەل ینغیدلوا

 هلهجو وب ىدا . لکد هملع هسخوب روناق انب هبیس مکح

 - هاکنوب هلغلوا شادی عضو هنلام یحاص لامهلبا سبلاب بوکر

 . هزاز رولوا لئاز نامضو عفت سم بصاف دب

 لام لراو هرکصلدکدتا تافو هنم بوضخم «هلئسم ۲

 یر تصاغ ه سلوا فلت هدندب هراعتسالا ندصاف یوصغم

EN,سداسلا بالا ىف هیدنهو  . 

 راحیتسا ندکلام نوحما لعرب یوصفم بصاغ «هلئسم ۳

 كاله ءرکص هدهسالشاب هاضا ىلع روک ذم صاف هدیودیا

 رجا بوجو هنرزوا صاف ارز . رولوا یر ندنامض هسل وا ۱

 لا هحر دم لاق هزار . رولوا ضباق هلبتفص رجأتسم هلسس

 سقس ةراحالا مک هلا تر اق أا ريصإو حص هرم بوصغملا

 ت هضق نال اذهو نامضاا نع صاقلا ًاریو دقملا

 نعبونی نا یلواف ءارشلا ضبف نع بوني هلال ةراجالا ضو
 راصدقعلا سفنب ةراجالا مکح اضباق راص اذاف ةراجالا ضق

 تام ناف فنأتسم ءادتعابالا نامضلا دومیالف نامضاا عفتراو انیما

 ةرحالا بصاغلا ىلع حل و هناما تام ةراحالا ةدم ف سرفلا

 هدم تصم ناو قابلا طة سا و ةراحالا دم نم یضخم مو

5 
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 ج۲

 سداسلا بالا ق هبدنه انومضم دعب !یح سرفلاو ةراح الا 1

 )هی
 راحیتسا ندنکلام یهناخ يیدتسا بصغ بصاغ الثم

 ردتقم هبانکس دوخاب نک اس هدنجما هدراحتتسا نيح هدیودیا

 نبح هناخ بوصخع اما . رولوا یر ندنامخ بصاغ هساو

 زال وایرب بصاغ هسیدیا روصو هدنن مهج كف رط هدراحزسا

 1 . بصغلا ىف هزاز

 لام نکیا هدنسصاعدب بوصخ« لام « دادرتسا یحاص ۷

 عاقاهدنلام كربغ یلعفوا هکهستیا عاقنا یلعفرب هدلام وا یحاص
 شا ضبق ینوصخم لام یحاص لامهلوا بصاغ هسمیک ندیا
 . قالوا کو اما ها رک ر روا

 بصاع <« ثراو ارصح همه _بوصخم بصاع دوخا ۸

 .رولوایر ندصغ نامض هدقدلوا ثراو ارصح ههنم بوصخم

 هرکصندکدتیاتقرسو بصغیشر, ندنردپهسمک رالثم هکهلیوش
 هدنرخآ هسل وا ثراو ک | ارصح یسودنکق ره وا توفیردب

 هبلا لقتنا قورسلا نامض وهو ندلا نال . زاهلوا هذخا وم

 عیارلا بابلا فەدنه هنم قورسلا ىلع یح هال هق مسلاب ماو

 1 بصعلا نم رشع

 روما یارب ندصغ كبصاغ

 رولوا هللا هدیدع

 هلا هدیدع هوجو ندناض صاغ .رولوا ىر ندنام2 ٩

۲۷ 



 هلیسهداعاو درهم بوصغ» كيوصخم نيع «یسجرب .دولوایرب
 ك .صاغ «یسحنکبا : وا لصش مکه تن . رولوا یرب

 . یدنلوا نایب مکهتن . رولوا یرب هلیسلوا ثراو ارصح

 بصاع اب ندقدلوا فات هدصاع دی بوصم لام «یسحنحوا

 بصاغ ها ارا یا"یحاص لام هرکضندکدلبا فالتای آ

 هجاتس رخآ نم بصع .رولوا یر ندلدب نامض ینعل ندید

 هضرا ف اهسرغو لا رخا نم صغوا هان یف اهلخداو

 تبهو بصاغال لاق كالا نا مش كالا قح عطقنا یتح تريكو
 باا ىف هیدنه نامضاا نع ءارا اذهو ةلاتلاو هحاسلا كل

 :-سداسلا

 هدلاح ینادلوا دوحوم هدصاغدب بوصخم ناع «یسحدرد

 درک یک هادو بو روک ذم ناع ها اربایصاغ هنم بوصغم

 وش نوتسلوا لثم تاكا وللتم رادو مهارد و نوسلوا یمیق

 لام هرکصندنو هيلع ءانب .رولوا یر ندنامض بصاغ هلا ارا
 نع «یسحتنشا هساخ .زولاق قرهلوا تناما هدصاعدب بوصخم

 یر ندنامض بصاع هسا لىل هصاأع هنم بوصغم ین وصغم

 لام نکیا دوجوم انیع هدبصاغدب بوصنم هکهلبوش . رواوا
 قرهلوا اربا ندناض بیس لیلحو ها دلم یصاغ یحاص

 او واز Le تو و
 هلیلوا زيع یصاف ضیف كهم بوصغم < یسجتتل |

 یلام رگ ندهنسگ رکید هسمیک رب هکهیوش . رولوا یرب بصاغ



 ی

 هساوا رع ینضق كيصاف یعاس لام را نک با تگ
 رک هدنحرش هدام ۱ و . رولرا یر ندنامش بصاق : 1

 یخد هلاعفا یک ینیدلوا قحال هلاوقا تزاجا هرزوا یتیدنا وا

 دا یلام تە کک هبنسک رب ی دوو
 هنم بوصغم هدعل هده شا ملست هصخش ر بد هلرر تصعو

 یرب ندنامض هسمیک لوا بولوا حح هسلوا زبحم یمیلست وب
 . رولوا

 هنم بوصخم لامعتسالادم ییوصخم لام بصاف «یسحمدب

 هدوا هدیودبا صا همصاق دانا ظفح نوحسودنک یلاملوا

 ندنامض هن هسالشاب هظفح ءان هصا و یل هسر وديا ظفح

 زالوا یرب ندناض هلآ روک ذم صا درح اما . رولوا یرب

 . نيتفملا هم

 قلطم یسهلتسم دز هدهدام و « هتملس یحاص کولو ۰

 وا وا هان هم ی و
 ؛ردیموزا مدع كملع كننحاص هدر وا لوا هلم

 ندکدتبا بصغ یثرب ندهنس یکید هسمیک رب هلتهج وب

 هتسک وا هدهسوق هننرح كنهنسک وا RES ا

 E فا ER مدآ رب هقشل ا وا یش و هسملس

 .رولاق هدنرزوا مدآ لوا قت هدهعو تبلّوسم بولوا یر

 نیا وهو كلابلا نج ي ةفضو و تولا باا و



 و

 ۴ بالا ق هیدنه او هنا حیحصلاف هلمحف ناسنا هاخ کلم ها
 .بصغلا نم سداسلا

 رکید هسیوق هنکوا هدیویعوق هنیرخ كل هنس وا نکل
 مدا لوا هدمه جک لوا مه ناض روو بولآ مدا

 ا ا رواق نرالا

 بولا هراپ ندنسهسک كرکید هسمک رب هلتهج و هنب
 تام توقع لای تا ددا كااسا و فرط

 طاخ هللا هراب یمن او عضوو هداعا هب هسک لوا هن زمسنملع

 یتسهلح كنءراب یهدهسک لوا هنم بوصغم هرکص ندک دشا

 هدکدشا عفز ندلح یدو ینه سک لوا دوخاو فرص

 یرصلا دوعسلاوا و یهدلا همش رولوا طقاس نامض ندسصاغ

 .سداسلا بابلا ىف هیدنهو

 هدهسریدنک هڼم بوصنم ینوصنمبوث بصاغ هلتهجو هنب
 بصاغ هستکسا كرهبملس یتیدلوا یسهور یدنک هنمیوصقم

 . هزاز رولوا یر

 هرکص ندک دنا بصغ کھا ندنرب بصاف هلتهج و هس
 ین.الوایما یدنک هنمبوصفم هسشاماعطا 4م بوصخم یآ

 .هبزازب رولوا یر هلس هسملس

 كج هشدکد یمسا هلهح و هدام ۸٩٩ ین وصخمبصاغ هکر دق وش

 یر هسشا ماعطا هېه بوصغم ا هده ستا رغ هدنروص

 دک ندکدتا نحطو بصغ ینادغب تصاف هک هلبوش .زالوا



 — ها تب

 نحطلاب اهکلمدق هنال زالوا یر بصاغ هسر دب ههنم بوصقم

 .اصحلم هیهوح كلدب اعرتم هه كالم مطا هنا ناف

 یا دوخاب لاسما كعا كرديا بصغ یتقد بصاغ میکهتن

 هسنا ماعطا همنم بوصخم هرکصندکدتا خبط كردیا بصغ

 ةروصاا هذه ىف بوصخغلا ىلع هدب تسا ام هال .زاملوا یر

 ىلاعتهلاةحر ییفاشاادنعو بصغلانم سداسلا بابلا ىف هیدنه

 هملع ريغ نم هنم بوصغلا ماعطلا كلالا لک اب بصاغاا اربي ال
 لک ایف بغرب ناسنالا نال اذهو ةعدخ لب درب سل اذه نال

 نکی لف لک ۱ ام لع ولو هسفن لام لک ا ق بغر الام هربغ لام

 ربتعل الف اعرش ةمومذم ةداعلا هذه الق لک الل هلهعدقت ادر

 . یواطحط بحاولانع هعوقو عنب الو

 ندصغ تهج یت كنتضك در وشا « ها "هلئسم

 لام بصاغ هلتهج و . ردنسماما فقوت هنشرصآ كنکودیا

 هک دّسا هداعا هلهحور یک عادیاو هه همه بوصخم یوصخ»

 ندبصافلا بصاغ ینوصخم لام هنم بوصخم یک ینحهلوا یرب

 تصاغلابصاف ۶ یا و تولوا تما هنگ ر ترمز

 قترا یحاص لا ها دادرتسا ندنحاص لام نوف لام
 : . هزاز نمهدیا همصاخم ها لوا بصاغ

e هدام ۳ e 

 ىلا ندر, ینیدوب ( یحاص یوصخم نبع « بصاف ژ
 هحنحوم هدام ۸٩۰ (هدنروص كحال دیا ذخا) قرهنازوا



۳ E 

 ( هلو ضق ةقبقح هدکدتا عضو هک وا ) ءدصغ ناکم

 ا ا ضیق امکع )اا لوق هنم بوصتم و
 ندنامخ بصافو ( شما در ) هنحاص ( نوصنم ) لر بدی
 كرم بوصخم بوصغم نالبدیا در ارز (.رولوا) شلوایرب
 را فقوت هتساضرو هلود هلشلوا لام نع

 هک رووا قالطا ج در هدر نالوا هلهحو هدام و

 .راتشدر ردطرش قول كنماع كنحاص لام هدنتح كدر و

 : رول وا د هلتسم کیا ی اعت ره هبهدام و

 یحاص هلهحو هدام و یوصخم نيع بصاغ «یلوا "هلئسم

 نا سیدی اا ندعضوم ید وو یندرون وا

 هلکءاعا لوق هنم بوصخم هدلاح کیدا عضو هنکوا هدیروص

 هدلاح لوا هسلوا فلت توروتوک هتسهاخ بولآ يا بصاغ

 یا بصغ هیلعءاسب ۰ رولوا شا بصغ رارکت یا بصاق

 .راتشدر رولوا نماض یلدب یهدنناکمو نامز

 هنفابوق كبنم بوصنم نوصخم نبع اهو
 ام رم کیت و ی ق
 هدي ناب هعصب وا هضش نا الا ریال ندلایو .رولوا یر

 .هب زازب هلا ی م ناو "یر دقف هیر ناف هرخ یف وا

 دومقلا حاضبا

 ندهنم بوصخم ینوصفم بصاغ اما «ثكح هل هديا دخا ۱

 ندر ییادنلو هنم بوصغم هک هسیوق هعضوم قازوا ردقلوا

= ۳7 
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 ۱۰ 3م . O EEL 1تی 2
Eبوقارب بصاف یوصخم هدلاحوو هیلوا نکم ا ندا  

 . زالوا یرب بصاغ هسلوا عیاض هدهستک

 هنیحاص ینوصفم لام بصاغ اما «هدکدتنا عضو هنکوا ۲

 a هدندی یدنک هکلب بویقیا عضو هنکوا هدلاح ییدروتک

 و هسا لو هلم بوصغم هدهساد 1 هم توصخم

 هدنروص و بصاق و . رولوا تئاما هدسصاف دی بوصخم لام

 ه زازبلانع راتدر زملباددح بصغ هابسمروتوک ب ولآ ین وضم

 نادال نالو دقو

 ندنابمق و نالیدیا لالمساو فالتا اب نالوا فلت اما)

 هسنباعضو هنکوا كنبحاص)) بصاغ (یتمیق كیوصنم) نانلوب
 كيوصخ» ارز (.زالوا یرب ندنامض هشدعلو ضق ةقبقح

 نافرط *یضارت اب هسبا هلدام بولوا هلدابم كمرو یلدب

 هدلاح وب ۰ رولوا هلبا کاح مکح یک ینیدلوا هدهعفش دوخاب
 .رولل وا 1" هلهح و هدام ۰

 كحهدیا اطعا یلدب هلکعا فالتا ییهمیدو عدوتسم

 .راتدر رابا نارج هلماعم هلهحو هدام و هدقدلوا

 ق ید نب ای توا ارت هاف هما فالح

 بجاولانا قرفلاو هدبنب هعضو ارب بوصغلا نع كلذکو

 ةعلدولا ىف و ةضواعملا ققحسل ضقلا ةقبقح ندلا ضق ىف

 . ءرهوج ةضجواعلا مدل حتا درلا ققح بصقلاو



 یا

 هنلا هل ساضر ینوصخم لدب هم بوصغم « ضق هققح

 كهم بوصغم ینلدب كبوصنم بصاغ یکی نج هلوا لصاح هلقلآ

 . هزازب رولوا ید هلیسعا عضو هنیرج دوخاب هللا
 هیلعءانب .ردلکد نوجا زارتحا ندناثم ریست وب «یتتمیق ۱

 هستبا عضو هنکوا كنحاص بصاغ ینلثم كبوصخم نالوا فلت

 .ردهلدابم هدو ارز .زالوایر ندناض هدعلوب ضف هقبقح

geی هدام ۸۹  

 یتح نالوا بجاو نوما هنسک رکید هنیرزوا هسمیکر ب
 لوبق كنهنتسکوا هساوا كجهدبا افا هدفوخم لع هک ل وا
 لب ایم عرفتم هنرزوا هطباض و .ردراو یټح کماعا

 ندصع

 یرلکدتیا هجاهم كه رط عاطف ( بصاف ینوصفم نبع )
 كنيحاص ( هستیا ملست هنبحاص هدفوخم لح رب # یک عضوم

 كنهفن آ هدام ماست وش هکولو (. ردراو یتح هکمامتا لوبق)
 هصوصل "یداا لاوما هدلاحو ارز .هللو هلهحو یسلوا هرقف

 هدفوخم لح ینمب (هدنروص وب بصافو . رووا دع شمع

 بوقارب هدریدقت ییدعا لوبق هنم بوصخم هدیودیا لست
 هني هسردیا لوبق اما . هجېب ( زالوا یرب ندنامض ) هسنیک "

 طاقسای | هاغل وا اس ورک یخ کنوح .رولوا یر ندنامخ

 هدلم هقشب ندبصغ ناکم ییوصخمعون ضعب بصاغ .رولیبهدیا

 .یدیشلوا حاضیا هدنحرش هدام ۸٩۰ ینکج هاسبهدیا ماست

۱ "2 
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 ہن از تو ی ۲

ker 5یی لا یا فا هم یا تاک  

 حب

 قرهلوا قلطم كلحم یعب یسملسد فوحم لح هدهدام و

 ید هسل وا بصغناکم فوح لح هکردا تلالد را 5

 نولس رکید هک رب هک هلو .ردراو قح ماعا لوق

 قیرطعاطق هبهبرق لوا هرکصندکدتبا بصغ نویقرپ هدهبرقرب
 یرلکدشا تردا هلاوما تو بصع كردا هخاهم اششاو

 بوصخم یوق بوصغم نالوادوحوم انبع هدد بصاق هده رص

 رولر هبعا لوق هسا هداعاو در هم

 نیت افک

 در نالوا یکم جاع ی لوفکم نیلا لک

 دافتسم ندهدام ٩٩۳ ینیدنلو یتح هکماعا لوق هدکدتسا میلست

 .قاب هنحرش كنهدام روک ذم .رولوا

 ندنید
 كنبرفاسم كصوصلو قیرطعاطق ولاثمو ینجروب نویدم

 هشاد هدعضوم ر یراقدالشاب هغملا یرالام كرەسك ی رالو

 لوق هروک هلوق نالوا هباتفم هدقدلوا كجدیا هیدأتو ملست
 . هحم ردراو تح کماعا

 e هدام ٥ حس

 شلدا عياض او كالهت ساو فالتا ا ( فلت بصاغ زز

 هدبوروتک هنحاص) یاثم دوخاب (یتمیق كبوصغم لام نالواژ
 یفلت كيوصفم یحاص هلآ مجامع هک هما لو

 یا تا تلا یل دوتا ی



 سا

 کاخ تدم ر بصاغ هلهحو یجرش ددام ۸٩۰ الاو لاحرد

 (صا یلوب) كبوصغم لدب هرکص ندکدادیا سبح ندنفرط
 یماضم كربجو او ( زرد تبا إل ربج ههنم بوصخم ین
 . هبزازب ردیسلوا دع ضباق کچا عضو هنکوا هیلختلاب

 ینهیقیقح تمیق كركر اب بوصغم نالوافلت بصاغ الث»
 ملا یتمیق هنم بوصفم هدقدلوا كجهدیا اطعا ههنم بوصقم

 هک اح بصاف هجنیما لوبق وید ریویلآ ربکراب رب یک مرکرا
 موکح یهنم بوصخم هایسما لوبق یتمیق ید اح هعجارما
 هللا میلستو در ههنم بوصفم یتمیق كرکراب هرکصندنو . ردیا

 كنکلام یهدوک ذم تمیق بصاغ یک ینجهلوا یر بصاغ
 اما بولوا یرب ندنامض هنب هنشیا عضو هنکوا «هنغاجوقاب هل
 دخا هنم بوصخ» ینوصغم تمق یضاتقلا صا الب بصاغ

 .هیاخ زاوا یرب هسنیا عضو هنکوا هدنروص كجهليبهدیا
 حاضبا هدنحرش هدام ۸٩۱ یسهلئسم ینیعت كتمیق وش

 ردقو یتمق كیوصفم درم هسخو بولوا عبا هلوصا نانل وا

 ههنم بوضعم هلوق كرادقم نالبرو ندنفرط بصاغ ود رد

 . ردراکرد یکجهیمبدپا ربج

 كنعدمو یعدم هنم بوصخمو هبلع یعدم بصاغ لا وس

 هدلاح یتییدنل و راح ربغ یراجا هذخاو بلط یتقح كىلاطو

 ههنم بوصخم هقح دخا هلبلوف كنساوعد كصاغ هدهدام و

 ۰ ؟ رده یبس كنسلدیا ريج



 تبسم ال 4 —

 تلوسم دردباتمذ رنو كاهم صاف «باوخ
 لاصحتسا ینقحو هلغمل وب یتح قلواصالخ ندهورخاو هوند

 كاهتسا . ردعومسم یساوعد لدب میلست كيصاغ هلبدصقم

 لحیف كلعجاالو اهذخآ ال لاقف هتمش هللاءاحف ابو لجرل

 قح كالذ یف نال لوبقلا یلع هربجش یتح ک اجلا یلاصالا عفرپ

 .هرهوح هتمذ هئار وهو كالهتسلا

 تف هدارو "هرزوا ینیدنلوا رکذ هد رش هدام ۳

 یلنم بوم لام نالوا فلت توتشوا یزارتعلا یرعنعت

 ۰ ردهلب ون مکح هسعا لوف دوو ونک

 گم هدام = ٩

 ندیبص هسمیک رب ینب (هدلاح ینیدلوا یص هنم بوصنم)
 از قرصا 6۱ سات رز هرکس دک دنا تمغ لامو
 ( لها هظفح یلام هدیولوا ربع یص إل موفم ( هدکدتسیا

 بصاف هحشحوم هدام ۸٩۲ و ( یدر هسیا ل رداقو

 نعو شبا خف یلعف بصاغ ارز .(رولوا ل یر, ندنامض
 رداق و لها هظفح یلام ریغص لوا اما . ردشملبا ادا یحاو

 ( عیب ) یدر لوحتلا دم ندذخا ناکم ( هسیا لکد )
 هدنسهدام ٩۷ كيهلحم هد < زالوا ز یرب ندنامخ بصاغو

 و ارز . رولک مزال كلدبا در هریغصلا لو نالوا ر

 .رولوا هدنلزنم هنآ هلم كلدیا در هرم رغ رغص هلهح و

 لوا هرکسندقدآ یرکا ندنرهظ كناوبحرب هسک رب کوش



 تم هزاپ

 هظفح ناوح هسشا هداعا هننرهظ كناوبح لوا هنن یرکا

 بابلا یف هدنه ایر ندا( هسمکل وا ندشدلوا لها

 . سداسلا

 دل
 ر

 یععاذا مالک یر لام » زغل یسهربخا ءرقف كن هدام وش
 ناع هکر دصاغ یک و روللوا دارا قرهلوا « دا
 لاوس ود زالوا یر هدلح ییدشا درهنکبلاب یوصضتم

 و بل تک نوا ایوب اه یو
 هرکصن دک دلدبا بصع ندنآ هلهح و و هدیولوا قراف ريغ یدرو

 . هایشا زالوا یر هلکلدیا دراکآ

 . رولس هل وا هدام ۸۵۹6 » هدیاوح ر 5 هزغل و

 كبوصغم در هلیرابتعا هنم بوصخم
 یمسسق هدرد

 یسهلئسم بوصخ در نوجا قملشالک آ هلشال هدام و

 . روللوا میس همسق ترد هل رابتعا هنم بوصخم

 هک ردقم وا غلابو لقاع ین رک هنه بوصغم « لوا مست

 : یدک هدهدام ۲ یک كنو

 وب هکردقلوا یتص نوذُآ» هلتراج هنم بوصغم «یناث مسق
 هکهلبوش .ردحیح در یخد اک آ قرهلوا یک غلابو لقاع ید

 یکیفدلوا حیح هسنلوا در انیع هلفلوا دوجوم انیع بوصخم
 هدبولیدبا در هموقم یص یلدب یغد هدنروصیفیداوا كلهتسم
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e rE ۹ ۱دن  

 , هسناخ قاب هبهدام « ۲۳ » . رولوا حس هس | لو هدوا

 2 رونوا هما بو هعآ
 یعب نیک هدساا روح یص هنم بوصخم < ثلات مق 1

 اکو بوصغم نبع . ردقلوا لقاع هدر و ذخاو ضق و ظفح

 . هزاز رولوا حدح رو ERT هسلا رونلوا در

 یاثممقوب نالوا نایب هدنسلوا ٌهرقف كنسهداموب كن هل

 . قاب ههدام « ٩٩۷ » ردماع یخد

 هدر دقو ردقلوا نبع ربع ی هنم بوصخ# « عباد مس

 که هک ها ل , وحش ندذخاناکم یلام یدل | بصعندن اع

ETلیوحتلالفندذخ | ناکم اما .زالوا حد هسیا ردیا در  

 رولوا یرب اباسحتسا صاغ و حد ید درو هسلا ردبا در

 . سداسلا بالا یف هیدنه

Eردو در نانلوا ناس هدنسهسنا هرقف  . 

 حسح یدر كيوصنم نابع هروجح زی ی ص هد مق

 ندروح# یص هک هاب وش . ردلکد حس یدر كل دی هدهساا

 الها ىلا بصاغ هدیولوا مهارد الثم لام نالوا بصغ

 اریز . زالوا حب هستیا در هموقیم یص یناثم هرکصندکدتیا

 .هسناخ ردیا نمضل ینسانعم كيلع ةلدابم لدي عفد

Eهحن وا رب یص  Eرولوا حس بوصغم نیعدر , 

 لد در اما. نوسلوا نوذأم ربغ كر کو E نودام دا 3

 رده زال یسعلو نوذأم بونم وا یفاکی سلوا نیم كاد هدب وصغم



 سس اه —

 هدراتروص یییدلوا حس در هب یص یدعا .راغصلا ماکحا عماح

 فرصت قح هدنلام لرینص یک یسیصو دوخاب یسلو كنبص
 نانلوا نابن هدهدام ٩۷۶ راذون هکرولک مزال كلدبا در ءرانالوب

 قح هاهج و بیترت یهدهروک ذم هدام كرانویو .ردراهسمیک

 ربغص نکیا تایحرب یردپ كريغص یتح . رولوا تبا یراف رصت
 هکر کم .زالوایر ندا درو حس هسلدیا در هندج كم وق رم

 . لوا شلدیا لک و ندنناح با موقم دج

 اهقف فالتخا هد در همان

 هددر هان هک ردنوحا زارتحا ندمان یرست یص یهدنو
 یا دنع هدنتح كدر همان هکهلبوش . ودیا نایرج هی تالیصفت
 ندهسمیکرب نالوا مان هيلع ءانب . ردطرش مون داحا فسو

 .رولوا حب هدکدلدبا در اک | نکیا هدمونوا هنی لامنانلوا بصغ

 در اک هنی هيلع ءاسنب بولک مزال در همانوب هللا بصغ هکنوچ
 یهدنفهرب كمان هسمک رب الثم . رولوا یرب صاغ هدقدنلوا

 هنغمر لوالاک نا کیا هدمون وا هنن هرکصندکدسا ذخا یوزو

 هدقهراقح سف ندنسأرو فخ ندناحر . رولوا یر هسقاط

 ۰ ردهل وب م کک ید

 مون وش هدبولوا منان رارکت هرکصندقدنایوا 0 وا اما
 .زالوا یر بصافو حییح روک ذم در هبشيا در هدینات

 .ردطرش سلح داحا زکلاب دم دنع هدنت كدر هئانو

 ههنم بوصخم هدست مون لام رب نانلوا بصغ ندمان هبلع ءانب
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 اا س
 نامضلا نعأرب, سلح اف داعا اذا یتح .رولوا حب هل وا در

 هعیصا لا هداعاو / 7 نع هلوحم اذا یرخا هم ول ق ولو

 یوهداعا هلوح ناو هنع ناعحلا لار هلح ر وا ناک عبصا یا

 . ةظقبلا ةلاح هبلا هدرب مام ًاربپ ال اهربغ وا ةمونلا كلت
 ادة هلم توصقم 2لا نالوا بط نیا اف اقا

 نلوصفلا عماحو هیزازب رولوا حیح هدقدنلوا در اک آ نکبا

 . سداسلا بالا ق هدنهو هناخو

 یک هدام = ۸٩۷

 ین توم لام را ا ت نالوا ل ا
 یعاطقا كنقح ككلام ندبوصغم لام «لوا مىق .ردمسق

 ردنودح كلح قحهملوا بح وم

 یکقموروق هدندنع بصاغ هدبولوا هوم كيوصتم) الثم

 راد رر کا شنا ایا ره و و
 یش رب هبصاخ هن هدریدقت وب هک ( رلبا دادرتسا اع یوصفم
 ین وصغم لام (هسرابدو) رسا یشر هلضف ندمصاق هده ررو

 ارز .رالا ع (:رر دتا نیمضتإ) یلدب كردبا كرت هبصاغ

 دوجوم ريغ رخآ هجو نمو دوجوم هجو نم بوصفم لام
 رول اع هل راشعا قلوا دوجوم هسراید هنم بوصغم هلغلوا

 . رولا الدب هلتبفبح قلوب دوجوم ريغ هسراید
 ین باز دوحشدوخ نکبآ موزوا شا بوّصغم لام الثم

 یروق یی رم نکیا امدوخ شپ بوصخم دوخاب موزوا یروف



 ا

 ناریآ یی ضیخ نکیا توس بوصغم دوخابو هسلوا همروخ
 هسراید هنم بوصغم ینی .رولوا یراح روک ذم مکح هسلوا
 یضضح دوخا هدلاح ینلدلوا شموروف ی ههروخ او یوزوا

 یضیح اب ینهمروخ اب موزوا شموروف هسراید .ردیا دادرتسا

 نبمضتیلثم كنوس دوخاب كنهمروخاب موزوا شاب هلکرت هبصاغ
 یسملنید هوبم هدهلج هلغلواهلبو مکح هدنابلتم عج .رریدتیا
 . هب دنه ردلکد یزارتحا

 هدیودبا بصغ ییرخ كنهنسک کید هسمیک رب مکهتن

 نیزسقموق یشرب یک هکرس دوخاب زوط هجا یی "یش ربغب
 تا ایا دنا یک دف نیا نا یا ها لیل

 ندمسق و ید هدام ٩۰ هللا هدام ۸۹۸ رک ذلا ا

 . ردندنلبق قجهیلوا عطقنم ىتح ككلام ندبوصغم لام ىع
 نانلوا ناس هدهدام و هرزوا ین هلشالک | ندنربعت ربغت

 یسلوا لصاح لوح دوشدوخ نیزسقلوا ییاصو ىلعف كصاف

 كلوح نالوا لصاح هللا لمف كسصاغ اما بولوا یروص

 قف هوم رول دم موزوآ یلدا وا روک دم ودها "مدام ییکح

 هدیودیا بصغ یعوزوا شا الثم ینعب شموروق هللا بصاغ

 كلام اک |هسلوا شع وروق هلا یو یلعف یدنک ین آ صاغ
 هم وزوایر وف هدلاح ید دلسند بنع هموزوا شا کنوح .رولوا

 هب هدام «۸۵۹۵» .رولوا شد یمسا هبلع ءان بولشد سز

 . قاب هنحرشو



۱۱۳ 

 تجوم یعاطا كنقح كکلام هدیوصخم لام «ینات مف

 . نال وصفل | عماج ردن دلبق و هدام ۸۹۵۰ ردنودح تلح قح هلوا

geهدام  e 

 ودم يا رخل نالوا لصاخ هدیوصخم

 نایب یاهجورب یمکح كنو .ردفصو ریبغت لوا مق
 یشررف هبوصخم (ندنلام ودنکر کا بصاغ) هکهلبوش .رونلوا
 ندرنغت و و (ردبا بغت یفاصوا ضعمب كيوصعم هلیسهدایز

 ( هلم بوصخم هسا لا رولوا لصاح هداز هدیوصخم ینالوط

 ( یوصفم لوا هسراید آل لوا هجو  ردرخم ل هلهجو جوا

 ندنایمیق بوصغم ینب «نریدتیا نیمضآ) كلردپا كرت هبصاغ
 تصاغ هدردقت و .رولآ یلثم هسیا ندنالث« و نيف هسیا
 ذخا یعم. یلام یدنک یخد هتم بوصخمو انج یلام یدنک

 . رولوا شما

 هصاع € یتمق كتهداز لوا هسرادد و ل «ییا هجو

 یسکع كلوا هجو هدردش و (.رابا دادرتسا اع بور و

 .دولواشلآ یعمیلام بصاغو انیع یللام هنم بوصخم قرهلوا
 لام هدایز ارز .یداک مزال كار و یتمق كن هدابز هبصاع

 تیانج باکتراصاغ پولوا رذعتم یخد زیبع و لصفو موقتم

 مزاتسم ینالطب كنقح یهدنلامو طقاس یوق كلام ها

 . یواط>طو یرصلا دوعسلاوا زالوا

 یحاصر ندعم نم قرهناص یزب هسرابدو «ثلاث هجو
۸ 



 ۱ ۱۱6 سس

 .روآ ینتهصح كنسايوب یخد بصاغ یک ینجهلآ یتسهصح
 . هکرلرول واشلآ یعهین رللام هدیصاغ امن ون او

 . ردترابع ندنتمیق كنا یمانعم كش رب
 هدالا دوق حاضبا 7

 هکر دن واز ارتح | ندرت نال وا لصاح دو دوخ ری و ریش ۱

 . یدل وا ناس هدهفن | دام ا كلو

 ندرت و اما ا هدابز هدبوصغم یالوط ندرسلو و ۲

 روک ذم ربضت کلب بوبلوا لصاح هدایز هدیوصفم یالوط

 . ردشلوا عقاو اهقف فالتخا هسیا رولوا بجوم یفلناصقت

 ینوصنم هسراید بولوا ربخم هنم بوصخم هروک هیاهقف ضعب
 انع یوصقم هسراپد ,ررردتیا نیمضت یلدب كردبا كرت هبصاق

 قملییاب كلم وکن زاب بصاغالثم هکیوش .نمرب ویشرب هبصاخ بول |
 بودیا بصغ یز: ناتک نوزبرط نالیدیا سالتولامعا هرزوا
 ندنغحهلوا بحوم ییلئاصف هدر لوا او وب هدقدایو ههانس

 نمضت یلدب هلکرت هبصاف هسراید . رولوا ریخت هنم بوصخم

 . ,هوح رو یشرب هصاغ قرهلآ انع هسراید . رر دتا

 نالوا بج وم یل هداز هحتمش یو لوا هروک هباهتف ضعرطبد

 الاثم هک هل وش هرر و هصاغ ی هدانز قرهنل وا ضرف هرز رکېد

 كنم ناک نوزب رط نانلوا لامعتسا نوجا كلمو هدلومناتسا

 یعرکی یتمیق غیصلادعب نکیآ شور زوتوا یتمیق غبصلا لبق
 تمبق ناصف شور نوا هر هلیببس اوب یا هسنیا هشورع



۱ 

 س ۱۱۵ دت

 اون لوا هروک هتیاور نالوا نددحم ماما هسیا رولوا لصاح
 قرهنلوا ضرف هدر رکید قحهلوا بحوم یل هداز هحتمق

 بجوم یلهدایز قلشورغ شب هدزب رکید روک ذم ابو لوا
 قلوا تمق ناصق رار هلقلا یر هنم توصف هسا رولوا

 شوغش هد اما .رر دشا نیمضت یخد یئو عشب هرزوا

 كم بوصغم هکنوچ .رولینوط لباقم هبهدایز نالوا هلبیسایوب
 یک ینیدلوا یتح هنیمضت یاصقا شورغ نوا هلیببس ایوب
 ندنغیدلوا تباث یتح هغلآ یساهب اوہ شورغ شب یخد كبصاغ
 ندبصاغ كينهبوصفم لیزتتلایدل ندشورغ نوا شورغ شب
 باده رولآ شوع شد زکلا هرزوا قلوا تمف ناص

 .راتدرو ینبعو

 قلا ماع ر E E وضتم ۲ هر وند نوای

 اع بوصغم یسلک كيوصفم هدهلئسم و کا را یخ

 هنم بوصغم هلبا اونو شلوالصاو یسضهبزکلا بویلوالصاو
 . یاصه كنتمق یعب یفلت كلام اوب هقشل ناف عفتنم

 هم بوصخم هلهجو وب یتمیف كناوب هدلاح ینیدلوا بجوم
 ماس ندضارتعا یک وب لوا لوف . یا ردلکشم كمردرو

 ِ . ردشملوت

 هلبیس ویو ( شمایو بصاغ یزب نالوا بوصخم الثم )
 رذعتم یتبرفت ندزب كنابوب (هسلوا) شملیا دیازت یتمیق كزب
 هلهجو چوا ی آ هجورب هنم بوصغم ینی ( یحاص ) هلغملوا



 — ٩ بت

 دلردیا كرت هصاغ یزب شعابوت ( 4هسرابد ) ۱ )۰ ردرخم )

 شماعاوب هسا ندنابمبق زب وا هک ( رریدتبا نیمضت ینزب )
 كزب قرهلوا شماعایو هسبا ندنابلثمو یتمبق یهدلاح یتیدلوا
 قاب همدان ۱۱۱۵۸ ۰ دولآ ند صاغ هلم بوصغم یلثم

 نالوا لصاح هدزب هلیبی-ابوب یی (یتسامم كناوب هسراپدو) ۲
 هصاغ قرهلوا نددوف ینتمف ییدتسرمخ مو كنهداز

  ءرللا دادرتسا یز انیع  هدلاح یییدلوا شاو (بورو)

 زب الوا هک هلیوش . روللوا نیمت یآ هجورب یساهم كنابوب و
 شمایابوب ایا یک ینجهناوا موقت ہدلاج ینیدلوا شعابوپ

 توافتو قرف کهدننس تمیق کیا بوللوا موقت هدلاح یفیدلوا

 یز شکابو یحاص هسراادو ۳ .رولوا یا كناوب هسيا هن

 یتمیق یکی دلاح ینیدلوا شماابوب كزب هعببم نع كرديا عیب
 هروکذم بم نم یکی نجلا یحاصز, ینو قرەنلوا برض
 بصاف یخد یو قرەنلوا برض یخد ییدشا هدایز كنابو
 : الا بابلا لواق هیدنه ردیا ذخا

 یتهفنم كفرط یا هدنکل رم كهم بوصخم هلهجو و ِ

 ید لصاح كلدا تاعارم هنقح كفرط ییاو كلدءزوک

 یااو دولوا شلدیا تاعام هنقح كکلام هد ِكبصاف مه

 دم لا اوا رویا تایم چ ق

 بحاص بوابریو هبو بحاص هصااب كلريخ وب «لا وس
 ردریخ بصاف هکیدملبند و یدلربو نوچ هبصاغ نانلوب غبص



 بت ۷ تا

 نیمضت یتمیق كناو بودیا كرت هم بوصخ+ یزب هسرلید
 .رولا بوریو ینسام ككزب هسراپدو رریدتبا

 یتح . ردعبا و فصو اوب و عوبتم و لصا رب « باوج
 بحاص هدلاح و . ردیا تاالد کوب هدیسملنید غوبصم بول

 فصو بحاص غبص بحاص اما بولوا لصا بحاص بوث
 یرصلا دوعسلا وبا رولوا ىلوا ىر كيو بحاص هلغملوا

 . هشوحو

 عیب هرخآ هرکصادقداو یزب روک ذم هجورب « بصاف

 رولوا رضاح یحاص زب هدعع بولوا باغ هل رب لست هب یرتشم و

 زبو موکح یرتشم هلیسهداعا و در ههنم بوصقم كزب هسیا
 با مکحوب و .رولبدیا ذخا لیفک نوما یلدب كنایوب ندنیحاص
 الآ بابلاق هدنه رولوا ضقةتنم یخد عس

 هدقدوو هلهجو وب یول نوهم یهدنهنم دی «نهار
 یکینج هلوا نماضهنهنم یتتممق كن نهار قرهقح ندتنهر

 یول روکذم هاش دشا ملستو نهر یاو دنه یو 2

 بول هسرابد رولوا ريخ نېم هدقداوب نهار هلبا اوب لوا

 لوبق یو شکابوب هسرلید . رریدتبا نیمضت یرالدب كنابوبو
 بالا ف هدنه زها اشا هرزوا قلوا یعر د هارد

 .قاب هنحرشو هب هدام ۱ بصغلانم یاثلا 1

 لاثلا دوش حاضبا ۱

 بصاغهبا اوب روک ذملرهلبدیابصغایوب دق وب « یزب ۱
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 یحاصزب یتح .ردنوجازارتحا ندنتروص قمابوب ییزب یدنک
 ءرکصندقدابوت یار یدنک هلا او روک دم هلرب بصغ یابوب

 ا روا تمجام هب یرتشم یحاص ابو هسناص هرخآ
 ۱۰ الا ی مته رولوا نماج یلدب تو یحاص زر
 نک نا و هنزو لثف نزوب ناک نا و هک لثف لاکن ناک نا
 رفصعلا بحاصا سلو هذخا مو هتميقف نزو الو لاک ۶

 ..رهوج عنباتب سیلو عوبت بولا نال بوثلا سبب نا
 هسنیا صیص# كردیا بصغ یهناخ رب هسمک رب مکهتن

 یالوطندنصیصحت هدقدلآ یسهناخ كلامهساوبص هللا رک یخ

 یدنک كصاف دوخاب .رر وهصاغ یتمیق كنهداز نالوالصاح

 هدنحرش هدام ۵۲4 طقف .یورقنا رولوا یضار هنسلا ینجرک

 جرک یسملیبهلا یجرک كيصاغ هرزوا ینیدنلوا حاضیا یخد

 هدیروص ینلدلوا یتمنق كضوقنم بولاق هدنلاح لام ضقنلادعب

 كص وقنم ضقلل اده اما .رولشد ASE تمص اکوب هکرد

 -- یکهنادبو ایوب س هسیا رولوا مولعم یفجهیلوا یرکد الصا
 ءاش ناف غاصالاب امشقنول اذک و .نمهدیا ذخا یرانوب بصاف
 .یناثلا بالای هیدنهامف غابصلا دازام بصافلا یطعاو اهذخا

 دانسا هیصاغ غیص لعف هدنو <« هسلوا شمایو بصاغ ۳

 كراک زور الثم نزسقلوا یینص کره سیا رب ارز . یدش وا

 هسلواشکایو یزب كنهسهیکرب هلیسا اقلا هنسیچوف اوب یر
 هوجو بولوا رح هرزوا ییبدلوا روکذم هد هل یحاص 7



eتب ۱  

 كنانو ندنفرط یحاص زر ٩ .روشوا هلماعم هلهحو هنآ ُهئالت

 یراقح غوبصم بوث ۲ . رولیدیا هیدأت هنحاص ایوب یلدپ
 قرهلوا غویصمربغ كيویمب .رولوا كرتشم هدنرلنب هجرادقم
 هحنلوا شور زوتوا یتمیق قرهلوا غوبصم و یعرکی یتمیق

 قرهشلوا عس زب ۳ رولوا لرتشم هرزوا قتلوا ثاثو ناألث

 هرهوج ویلا بابل این هیدنهروناقیست هجر ادق م ی راقح هلآ یم

 لعفر قج لوا ناض بس ندنفرط یر, چسه ارز .یواطحطو

 كيرش كنسكيا هلهجوو قرهلوا ینتنم نامض هلتهج ینیدملا
 نانا بوئب رلا تبهول اذکو .ییع یدک مزال یرللوا

 ءاوس غیصلاو بوثلا همق و عبصنا یتح رخا غص ق هتقلا و

 امهنلع بوثلا عابب اعزانت ناف زاج "یش ىلع احلطصا ناف یل
 .حاضیاب هماخ امهلام ردق ىلع ام نعلا مشو

 عاب دحا عنص ريغ رخأ قیقدب لجر ةرون طلتخا ولو

 ناصقن اذه نال ةطلتخ هتمش امهم دحاولک برضیو طلتحا

 ىلواب هيلع نامضلا باجاب اهدحا سيلف دحا لعش ال لصح
 ا رخ الا نم

 هلثهجیغیدنل وا رکذ قرهلواقلطم هداروب اوب «شماوب ۳
 هه یراص و هبینمرق یدعا . رولوا لماش یخد هیایوت هابس

 اماع قفتم یسلوا هرزواینیدلوا روک ذم هدهلج مکح هدقدایوب
 نده فالتخا هدنسلئتسم قمایو ههابس مدیا هلتسم رب

 ههابس یزب ضاسب بوصغم بصاغ هک هلیوش . ردشلوا عقاو
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 ٠ ريخ هنم بوصفم هروک هبیلعت هللا هحر مظعا ماما هدفدایوب

 یزرو . رریدتبا نیمضت یتمیق قرهلوا ضابب هسراید بولوا

 هصاغ بولآ قرلوا یلایوب ههایس هسرلیدو . ربقارب هبصاف
 . صرو یر

 بولوا قرف ندهراس ناولا كکنر هاب هروک هنیماما

 فالتخا .ردشعلو یراح ید هدکنر هابس یمکح كنهدام وش
 تح فالتخا هسخو بولوا نامزو رصع فالتخا روک ذم

 یو هابس هدشنامز مظعا ماما ارز . تنم رد ردلکد ناهرو

 .یدیا رونلوا دع هدایز هدنناوا نیماما اما بویعلوا دع هدایز

 هدننامز هبماین ندا عانتما ندکمک یهایس مظعا ماما هکنوچ
 هدننامز سابعلا ونب ندیا سبلت ییهسبلا هايس نیماما نکیشملوب

 كبر هل دیشرلا نوراه یتح .قاب ههدام ۲۳۵۹» یدیا راشمل و

 لآ وس ندفسوب یا ماما ینفجهلوا بسانم یسملک كنهسلا

 « نآ رقلا هب بتک ام ناولالا نسحا» هیلاراشم هدنکندشا

 شا ناسحتسا یو یخد هفلخ و شمریو باوح هدنلو

 نالک ءرکصندن | نیک ینیدالشاب هلامعتسا یهسلا هايس هلغلوا

 E ردرلشل وا علا اک | یخد افلخ

 قمالهلوق ین هراصق هللا لاقوط و جتسا شن یهسلا

 یخد كلدب وبح ینعل مشو هللا یهاط والثم ییادلوا یک غبص

 .یاثلابابلایف هیدنه ردصبقنت مشو هلباسجناما بولوا یک ابوب



 ,مس

 ندشزج لزب رک | هدقدپاب قاجص هزب بوصنم مکن
 هلیاربرح هدهسیا رولا “یشالب یحاص بویملوادع هدایز هسراپا
 . ..ىلاثلا بابلا ىف هیدنه رولوا یک بص هسراپپ

 بصغ ندیصخش رب ینایوب هدمه یزب مه بصاغ كلذک
 قرهلوا عوبصم یر هسرلید . رد كلام هدقدایو بودیا

 كرك هسرابد .رولوا یر ندناخ هلکد و بصاف و .ردبا دخا

 هیدنه ررردشیا نیمضت هبصاخ یرللدب كنو كرك و كزب
 :نانلا تابلا ق

 هبا ناغوج یی نانشا ابو نویاص یریبمت هسلوا شماوب
 لس یوا توضح تضاخ ارز راک زا را نوع
 اا نآ نزسکمرو یشر هبصاغ هنم بوصخم دک دشا

 ها نانشا كرك و نوا لس هلنا نوا لک ل لا

 نع رب هدهور هلسبس لسغ هلهجو وب هکنوج .نوستا لسغ
 نواص و نانشا نانلوا لامعتسا هدلسع بوشوا شلدبا هداز

 .یناثلا بالا یف هدنهو ههوح زالاق رثا هدننع قرهلوا فلت

 نوسلوایلامیدنکكرک اوب ینیدایوب ینوصنم بوث كبصاغ
 .زمنا فلخت مکح نوسلوا شا بصغ ندنرکید كرکو

 هدب ودی | تبصع ندا فایوو نددیز یر باع هکهلبوش

 نماض یاو هنحاصایو هساوب هللا او بوصخم یزب بوصخم "

 شما هلتسا وت یدک او یز _بوصخم در بولوا

 . ینع دردی راح ید زو ماکحا یهدهدام وب قرهل وا یکژ
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 قرهلوا غوبصم یول یرابحاص اوب هللا بول هدریدقت وب
HUنر هدالاب کل بولوا راح ید راهسلوا قفتم  

 لصاح هلسس اوب نوا یو یحاص هور هرزوا ید وا

 كنساوب ید یحاص اوب .رولوا نماض هبصاغ یهداز نالوا
 : یالا باللاف بدنه رییدطا نیمضت هصاغ.یلدب

 هکرولبالک | ندنرکذ قالطالایلع كکل رخ «ردرخم ۽
 لاونم مکح ید هسلوا هداز ندشمیق كزب یتمیق كنابو

 لقا هحنیجوم هدام ۰۲» هدنروصو بولوا هرزوا حورمشم
 . زالوا عا ا

eهلهحو یتادنلوا و هدهدام حرش یاشا «یسام  

 بولوایتمسق یهدنموصخمو كفص نالوا ربتعم هدغفص تمق

 یرصلادوعسلاوبا ردلکد ربتعم یتمیقکهدلاصتاموب هزب هدخوب
 نددوه ی هدانز نالوالصاح هدزب هلسس اوب هنمبوصغم ینعل

 . ردیا هدأت هصاغ قرەلوا

 ۳1 نکشلدا روح همده یانب بصاع هدنسهدام

 ندزبكناو ارز .رویلدیاروبحم هقرفت ینسایوب بصاغ هدهدام
 هبوص ایوب هسلدیا قیرفت هلبا لسغ الثم بولوا رذعتم ییرفت
 یدوجو ید ضقللادسب كنانب نکل .رولوا عياض بوشیراق
 .دوعسلا وا ردراو

 یالتخا هدهدایز

 ءانب و یغیدلوا شمایو الاب هجورب یزب بوصفم «بصاع
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 یوعد ینیدنلو یټ هذلآ هداز E هدام و هلع "

 یک ددا ندنس ودنک مدلاح ین دل وا شکابو هنمبوصخمو

 هن هماقا هديا و وک م توصف زوش هد دا

 هیلحو هدراد ءاس .روللوا حجر یسهنب كرصاع رها

 افاتخا ول و هزاز ردهللو هن مکح هدقدنل وا فالتخا هدفس

 بابیوا عوضوم رجا ىف وا ةبوصغملا رادلاف عوضوم عاتم ىف

 ۳ . هنم بوصغلا هینب هنابلاو بصاغلا لوق لوقلاف عوضوم

 هردروک ذمهدهیت | هدام تالیصفت ر اداکوب .ردناذربیغت «یناثممق

 هه هدام ۹ عح

 هدنروص كحهشکد یمسا ی وصخم نام کک بصاغ)

 عطقنمو لئاز ندبوصغم کلمو یتح كلام (هسیا ردیا ریست

 هم بوصخم یلدب كلا ندنغحهلوا كلام اك | بصاغو

  یلاملوآ هنم بوصقم هسخو (.رولوا) مزالیسلوا (نماض)
 كمسا ارز . نعهدیا ذخا هدلاح ییدلوا ريخته ررحم هحورب

 دوج ومو یا بوصخ»نبع اوک ك ردياتلالد هل درت كسع ید

 ریخت و لیدبت بصاغو عطقنم یتح ككلام ند وصغم هلغماملو

 نامض هنرزوا یالوط ندنسلواشملبا یدعت كردیا بوصخم

 . دوعسلا وا رواک مزال

 . ردراو لصا ییا هدصع لئاسم : لصا

 لالدتسا هنعاطشا كکلامقح هلملدس كمسا «لوا لصا

 یدعا . رولوا لماش هتسهماع كىصغ لئاسم لصاو . روللوا
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 بوصخم او كعا یوا بوصخم ا نوا ییادغب بوصغم بصاغ

 كيابیا ییغابب بوصخمایوزب یکیلہبا بوصخم ابو كلموک یزب
 یغغارباب امرخینب یصوخ بوصفم اب موکوک یرقاب بوصفم او

 او فیس یروع بوصخم او وق یه بوصخم او لینز
 یاسیس بوصخم او دوبل ءاردیا زج یفوص یهدمنغ رهظ
 او دیم رک اب یاوا ب چ, رک ینارت بوصغم ابو غاب ریصعتلاب
 قحوشمشکد یمسا كيوصفم هلا قعا لخ یربصع بوصفم

 عیارلا بابل ایف و الا تالاق هبدنه رولوا شاوا عطقنم كلام

 . هناخو ینعو هانکو رشع

 شەلبا كلالمسا هدفدیاب نوا صاغ یادغب بوصخغم الثم

 هطنح مسا نحطلا دمب هکردوش ید لبلد هک الهتسا م روآوا

 .رولوا شلوا لئاز یخد یسانعمو تروص یک یفجهلوا لئاز

 کا نحطلا لق هکرونلوا تابا هلهجو وش یلاوز كمسا
 . ردشع وا همس قیفد نحطلادع هدلاح يدلمد طاح

 نحطلالق .روناوا تابا ىلا هجور ید تروصلاور

 تروصروک ذم نحطلا دم ن کا هناد ینعا هح نطملا هفوقشم

 نحطل القییهل وا کد دن زش ی دیلاوز كتنسانعم .ردشماملاق

 نکیا لاص هرایش یک هسیره خبطو (۱) هیلقو هتعارز
 هدنسهرا قیقد هللا هطنحیدعا .زالوا اص هرلنوب نحطلا دعب

 سنجر هقشا ندهطنح ق قد هس دلوا تبا راغت هللا هوجو وش

 . قمرواق یادنب لق (۱)

 7 ي غرا ردا داو «
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 كهم بوصغم قترآ قرەلوا عطقنم كلام قح ندنآ و شمل وا
 . یواطحط ردشمالاق ییح هدذخا یتقد

 یغارب وط ی هدنسهصرع كلم تراس کد هسمنکر مکه تن

 بوتموهآ خادم هدشهرک هلسک وا ةستیاآ لاق هم رک بالا
 كار وطیتحو (۱) رر دتا نیمضت یللدب یهدنلح كغارب وط

 : زلک مزال هسا هترزوا صاف هسا زاملو یتمعق هدناحم

 هلا دشدزک روک ذم ثادضاف هدلاحو و .قاب هنحرش هدام ۸۱
 هدنه و همناخ و ینع و هافک ردقوب ا >دنتتسما عافَسا

 . ثلاثلا بابلای

 توسک الودیا تمغ رف كتەتمک کید مکر اذک
 قرهلوا شمشب یعوبق مالآ یتمیق کلام هرکس ندکدروسشب
 ندنا لوا كهنم بوصغم ارز .زاملوا تافتلا كوب هسید مرولآ
 . ردشلوا لئاز لم

 هسلیا لاما ءانا ندن | بودیا بصغ یسولف هسمیکرب اذک
 هیدنه انع اموکنع اهجرخا هنال .رولوا نماض یسولف بصاغ

 ینمخن مشیربا ینمی یزقلا دود هسمیکرب مک تن . یناثلا بابلاف

 بولوا كيصاغرانوب هسقح رادروق كردپا هبرآ بودیا بصع
 هیدنه رولوا نماض همم بوصخم یلدب كبوصنم بصاغ
 ۱ . نماثلا بالا یف

 و یە عرف كنسهدام کیا نوا كنو یفازا (۱)
 ۰ . ردشّملو یبم هننرزوا هبعرش *هلتسم



 هتخ RA و

 هسلف لر ریش E بودا بصع ینوواق ر . كلذک

 لاوزل رولوا عطقنم كالام قح هسا مسه O ددعتم ینع)

 تیغ عبارلا بابلاق هیدنه اهمسا

 هنعاطقنا مدع كکلام قح هلیسام كمسا « یناث لصا

 لماش هنسهماع كصع لئاسم ید لصاو .رونل وا لالدتسا

 . رولوا

 بصغییتلج ینبیزراویسهسک هچراپ ر, ندنوواق بوصخم
 یهطاحو یسعئوص ینرشفو یناق ین سجا ریشه بودا

 ی فو ا ا دعا فلک تردا تیمع

 بودیا بصغ یطحو یتا ےذ زکلا بودیا بصغ یتویقو
 هیدنه رونلوا حاضیا ارق یرایضمب كرانوب .یک یسملیا عطق

 رشع عیارلا بابلا ىف
 دوشلا حاضبا

 ییا هلیسلدیا دانسا هبصاق كرت هدهرقف و «بصاف ۱

 . روش وا تراشا هب هلّئسم

 یر ندتل وسمبصاف هسردنارتسغآ هنهبوصخم «یلوا لسم

 ۰ ۸۹۲ ۰ ۰. رولوا شما دادرتسا ین وصخم لام هنم بوصخمو

 ند O رکید مدآ ر اللثم E و قاب هنحرش هدام

 نوحا € ۱ طلاب کوا بودیا بصع ینادغب هلک نوا

 هنغلدلوا یلام EA رکصن دقدباب نوا هدوا هلک؛د باب نوا

 کبد هسمک رب مکهش . رولمهدیا كاما یتقد هسل وا. علطم
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ES:ییلباروک ذم هسمکل وا هدعل بودا بصغ كىلا  

 دشا جسن هدوا اطعالاب هبهنکوا هرزوا ا جسن زن
 نداطعا هبصاغ یزب هسلوا علطم هنغیدلوا یلام یدنک هرکص

 . هاح ردیا عانتما

 رها تخوا یلاع تیم کد هکر ۸

 .رولوا كنحاص لام رفتم هسردیا رسغت هلهحو هدامو هلسداو

 2 تاک نکند هر 6و ا هوا و
 ا و . رولوا تانهنتسد وا تیا ۱ هام با
 سما الب هسمکلواو ردغ كيلسا درک ۱ هما هنسکلوا
 ,ردکننحاصقوع زوسراه |فالتخاوب د یدلوا عطقنم كقحمد رک ا

 هک زا هد هس اندا مدع نالوا لصاینم ه هدام ٩ رد يه

 لوق یزوس هلعلوا قاقحتنا هرغ كلم یدوصقم ندنو
 یسهلئسم یسرک | یغوم كنیجوز كنیداق و . هیناخ زاملوا

 . ردراو تالصف هدهمناخ نوجا

 کد یتسا تضاقاما درر و
 چوا یو .زالوا عطقنم یتح كکلام هسردیا ربیغآ هدنروص

 زکلا یوق بوصفم كبصاغ الوا : مدیا حاضیا هلبا لاثم

 اشاو ینمسک كضان یودواب توصي ابا و یسما مذ

 هساک ابو برض هراپ كبصاغ یشوگو نوتلآ هوك بوصنم
 بجوم یعاطقنا كنقح كکلام راربغت یک یسملیا لامعا

 . رووا حاضیا یا هجور ران هکزانوا ۱
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 ۸م ذزکلا ینویق بوصنم بصاغ :یجاضیا كنحذ كنوبق

 زالوا شمشکد یمسا هسالهجراب هلردبا خاس یتحو هستیا

 رونلواقالطا هحویذم ةاش هنویق نانلوا جذ هلهجووب هکنوچ
 ی لتئورد هذکدا مذ هلهجو وب بصاغ طقف . هابقک

 شمالهچراپ كرك حلا دعب ندنفیدلوا توف یفانم مظعا
 احوذم هسراید . ردربخ هنم بوصخم نوسلوا رک نوسلوا

 هلکرت هسصاغ هسرلید . رریدتنا نامضت یناصق بودیا ذخا
 کنوح . یاشا تالا ی هدنه رردتنا نمضت یتمیق لک

 قاض ضعب-یک تو توف مفانم شعب یک لسن هدلاحوب
 هدنمکحشعلوب یقاب هجو نمو شلوافلت هجو نم هلغلوا یقا
 د ارز .یدنلف رخ روک ذم هحور هنم بوصغم ندشدلوا

 هلب رابتعا ی وقت كانضارغا ضسو یاوف كتنزجر ندنع ةاش

 . یرصلا دوعسلاواو هافک ردناصق

 نوسلوا شفلوا دادعا نوجا مذ كرك ناوبح روک ذم

 نوا مذ . نوسلوا شعلوا دادعا نوجا ظفحو هبنق رکو

 یحاص لام هکردندنوش یسک مزال نامض هدر دقت ینیدلوا دعم

 یبسانم تقو رب دوخاب كمریدنازیمس بویلسب تدم رب ینآ
 لمتحم یو یدصاقم شع یک كمسک تقولوا بوبلکی

 . هباده روللوا دع بیع تای لازا ندناوبح لوا هلتلوا
 كمسک یراقا هقرا دوخاب كوا كناویح محللا لوک أم

 رخ هدنرردقت ع ذ هنم بوصفم هيلع ءانب .ردهدنمکح مد
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 رحم ید هدنردش لحرا عطف هرزوا هحو یمدلوا

 رب محللا لوک ام ريغ اما . ربمالا عمع رولوا

 ا عطق رکا . رولیفاب هدکدتیا مطق ییا اب رب دوخاب

 كالمسا هح نم هسازالاق ییءفنم هب 8 رکصن دک دا جد

 .رردتبا نمضت زکلا یا یحاص لام علوا كعد لقا
 یخد هلبا دلج هلیسلدیا لنق هکیک لتق مذ ربغ نم یراح
 یتفنم رب یخد ءرکص ندحذ اب عطق رک او .زامهللوا عانا

 كراج حویدم هلغلرا هدنلزرنم تعايد خذ هسا رولاق ىتمىقو

 ربارب هللا ذخا یعوطقم اب حویذم یک كما ہراپ یسیرد

 هلسبل هربغ راه ع ذ ولو هیافک رریدتنا نیمضآ یخد یتاصقن

 ةفينح یا دنع ةءيقلا عیج هنمضب هنکلو ناصقنلا هنمضب نا
 رک هتمض ءاشناف ناصقنلا هست و ك نا تامل دو

 . یاثلا بابا ىف هیدنه حوذلا كسعالو ةميقلا

 بونب نذا الب هنیریکراپ كهن رکید هسمیک ریالثم
 را وا کوال کام لر ناب ار

 رود با نیمضآ یمق رب راب هلا كرت هب ی لوا

 هعاخ هدنتیامن كباتکوب تالبصفت راد کوب .هحمو رهمالاعمم

 . رووا نان هدنتحت یناونع

 a بصاغ : یمسک یلودوا بوصغم كبصاغ
 و اک رو شحاف یودوا

 E بوهوم هل روهوم یتحو کد یمسا

۹ 
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 هلارت الاهبصخیا» .رمالا مج زالوا شلوا مطقنم ییحعوج ركيهاو

 تک ام و pA بشطا او ضراوعلا و عوذحا ن»

 هیدنه رسکلاب اممیق تداز ناو كالا قح عطقنب ال اشحافتم

 . یواطحطو نالا بالا

 ی تا یا ر فاش اولا تونمعح
 اک هرات یو نونلآ هو نیوصعم تاع: یلامعا

 هروک همظعا ماما هسشا لامعا هساک و قاط ندرلنآ ا هسا
 ناع ارز .رولآ انا یرلنوب كلام بویلوا مطقنم كلام قح

 ینیدلوا یقاب یمسا هکهلتهج وش . ردیقاب هجو لک نم بوصخم
 کل .ردیفاب ید تموزومو تننع نالوایسلصا یانمم یک"

 بالا یف هیدنه رولوا عطقنم یتح کلام هروک هنیماما
 للغ هم بوصتملل لبسال دمو فو وا لاقو . الا

 اهکلمو امصغىلا ةضفلالثم هبلعو ةبورضملا یناندلاو مهاردلا

 مئافصیرباندو مهارد هوک بوصغم بصاغ کە تن . بصاغلا

 زالواطقنم كلامقح عامحالاب هسلیف هعب رع اب هرودم اب هلوطم
 . لحا كلذ ىف هیدنه

 توف یفانم مظعا هنسهرقف اک د شا

 ؟ ردنغ زال یمض كتنسهرابع قحەلوا

 مظعا و كج هبشنکد یمسا هدام و هدههقف فک رقم

 1| ریبغت هدنروص قحملوا لئاز یدصاقم شک ۱ یی یفانم

 هدهلح هدههقف نوک ضم 4 هدلاح یدلوا ز وک له ود



 اش حصر ی و
ASE۱  

 7+9 ی

1 

NT 

 هدنرولص كح شد یاو ریل یک یو و
 لاوز یناتتسهف رد قوزا ود
 هدنساعدا ینحهیلوا مزاتسم یفانم مظعا ںاوز مسالا

 باجما یعفانم مظعا لاوز مسالالاوز اهقفرثک | هدهسیا شلوب

 هنسهوالع كنبريست « هسلوا لئاز یفانم مظعاو » ندنکج هدیا

 یک کج هلیب هلوا مح نکیا یادغب یادفب الثهو یتغیدلوا موزا

 یمسا هدقدلبا نوا اما .رونلوا لامعا هتساشنو كشک و هسیره

 قعلوا لاک ها و كشکو هسا یه و قلوا م نک ییدش د

 یفانم مظعا هل همش) د مسا هتشیا . راق ح یخد ند ت ہحالص

 هلهجووب یخد هدهلڅ هک ردراشملبا نایب یغجهلوا لئاز یخد

 ۱ . ردشلدیا لوق

 هسردنا ریغآ نیرمسقلوا ىلعف كصاغ اما «هسردیا ربع ۳

 یمکح كلوب یکینلوا رم كبطر ابو لخ كرجاب بز كينع

 ۱ ید وا ناس ا ۸۷

 كبصاخ یب ( رواق ل هبصاغ ین ( هیودنک لام لواو )
 قیدتبا ثادحایهموقتم تعنص هدنآ بصاغ اریز .رولوا کلم

 یمسا هنلعءانو شمنلق كلاه هحولکنم كلامقح هلتهج

 یهدتفص كبصاغنکیا شلوا توف هدیعفانم مظعا یک ییدتکد

 كنحاصلام نالوا كلاه هجونم هلفلوا یاب هج و لکن ٥ یتح

 يبدتا ثادحا كرصاغ . باده ردنا حجر هنرزوا یتح

 باکو كمروش یوف الثمهکر دندن وش یسلوا هم وقته 3 ا
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 یفح كکلام . رلبا دیازت یتق هللا كلدیا نوا یادغبو قعا

 قحا یماق كتشر هکردوش ین كنسلوا كلاه هحولکنم
 ٤ یع ردشلوا توف هسا توس توتاس هلسانععو تروص

 كنسحاص لام ا ندنربغآ رول دم هجو ر كصاف یدعا

 یساوا كلام هب وصخ« لام كمماغ هده ا رولوا مطقنم یقح

 رسل درج یخد نا( ثلا لف هسخو رد طو رشم هللا نامض

 هدنه ردشعلوا فالتخا هدنو ؟ یعرولوا كلام اک | هلا

 . نماثلا بابای
 هام و ج ی وصعم ضاق مرکب هبالع یضدآ

 یسمنا عافتنا هلکنآ نامضلا ءادا لیق هدهسیا رولوا كالام کآ
 ندیوصنم «لوامکع .ردراو مکحیکیا هدنوب ین .زالوالالح
 .ردی-لوا كلام اك١ كبصاغو عطقنم كنکلم كنم بوصغم

 ا اا سبقت هدنروص كجهشکد یمسا كيوصقم مکحوب

 فقوتم هنساطعا هم بوصخم كناض لدب تولوا للصاح

 . هادهلانع یواطحطو رم الا عمو هیزازب ردلکد

 بوصخ» نالواربغتم هلهجووب یی هلکن | كبصاغ «ینامکح

 هکلامیاضر اناسحتسا کحوب .ردیسلوا لاللح كنسماعافتنا هللا

 .رولم هلوا هللا هعبرا روص ید كلام یاضر بولوا فوقوم
 هلا نامض لدب انا _یسادا یامض لدب كصاخ الوا هک هالوش

 کالا یضقال هنال هنم یضرلا دوجول ه یساضقو مكح كلك اح
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 . . یسیضاوت هنیرزوا نیم لدپرب كنیفرط اثان « ءرهوج هبلطبالا
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 .راتشدر رولوا هلا یسا ارا یصاغ كهم توصغم امارو

 كاللا تو طلا طرش یاس لا هر هفنح یا دنعف

 نا تالا لا ترفا امهلوفو دنا ا
 .یاتسهف یوتفلا امهل وقلع یعب هللعو

 اهخیط و اهشدف هذا ريغ لحرل ءاش ذخا الحر نا ولو

 اماف امحاص ناک ناف ةمسقلا هنمضب زا امحاصل ناک اهاوشوا

 نا اهاوشوا اهشذ یدلل حس هنمضا نا یضر ال ارضاح وا

 ىتح هنم اهذخأب نا ادحا عسیالو ًادحا ام مطب الو اهاک 1

 ضاق ءاضف ریغیوا ضاق ءاضَه !ممیق كلذ ام عنص یذلل نمضي

 تناکوا ةمبقلا یدا اذا بحانم معي ناو اهنم لک ان نا هو

 نا امحاص ی ۱ ناو ام ندعتيملف ةحقلا نمصل ناو هباع اسد

 هلننکی ل یوشموا خوبطءوهومحللا ذخأب نا داراو ةميقلا ذخأب
 نماثلا بابلایف هیدنه كالذ

 مکه تن زر دعامتا 1 ید یخرلا نود نالوا ساق اما

 نوجا صاف هکنوح .ردشلوا دراو هاهجوو ید هدناوررب

 راح ین هه و مس نالا لیقو تباث كلم نالوا زاوحم فرصت

 ملست و هبه اب عس هرخا یلاموا ن( تلا لف صافیتح .ردشلوا

 .نیلوصخلاعماحو هیزازب و هیاده رولوا ذفان همرطاعم هستیا

 لردباغضم بودیا بصغ یعاعط هسمکر هروک هتیاورو

 رولوا شعو الج هسلوا شعو هرکص ندقدلوا كلبتسم ِ

 . نماثلا بالا هیدنهو هبناخو یرصلا دوعسلاواو هاده -
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 هر لقم هحو دم هوصخ» هایش 4 ردوش ناسحتسا هو

 .رد,سلاع ثتدح «یراسالا اهومعطا» نالوارداصف رش هدنقح

 نامغلا ءادا لق نوجا صاغو هنلاوز كکلام كلم ییاعساو

 عمقدصتلاب هصاف .ردیا تاالد هعافتنا لح مدع اضرالا لقو

 هنع ظفح ربغلالام ذا اهکلمدق بصاغاانانیس امولعمكالالا نوک

 اهکلم هنایلعلدامم قدصتلاب هما اماف م بلا دعب هنع و نکما اذا

 ءادا لبق هدریو . یواطحط ءاضرالا لبق عافتنالا ةمرح ىلعو

 تجوم یحتف كبصع باب هدعافتا لح ءاضرالا لقو ناع2لا

 مارح عافتنا ءاضرالا لق داتسفلا ةدال امسح ندنغجهلوا

 . باده ردشملوا

 ام نم مت و رر هام شش کیش
 نامض ءادا یھ هلسیرب ندهنالن روما كلم هکلب بوسهلوا

 نامض كهم بوصخم هللا بصاغ دوخاب نامغااب مکح دو-خا

 هروک هتناور و یدعا .ایولوآ لا یراما یضارت هنیدزوا

 كلهتسم كردیا غضم بودیا بصغ یاعط رب هسیک رب
 ندنیلقثلا یتفم ۰ رولوا شو یعارح هستوب هرکصادقدلوا

 دوعسلا وا ردو نالوا حک نققحادنع هروک هنخیدلوا ی

 : مطادبعو یرصخا

 هلهح و .هدام وش هدیوصخم لام کعضوم یه هک هلوا مولعم

 ردقهب هم دبا افتسا ینقح «هنم بوصغم ,هل وا عطقنم كلام قح

 تبقحاوش رار هلغلوا قحا ندنسامیغ رتناسكمصاغ هلام لوا
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 كبصاغ هسل وا عياض لام لوا ندنغجهىمەراو هنس جرد نهر

 . هزاز رولوا عياض ندبلام

 نوا یا بصاع هدیولوا یادغب بوصخم اثم آل لاثم (

 بصغ اذا 6عراصف » ندنفحهلوا عطقنم كلام قح ( هسیا ردا

 اذکفلالهتسالاب كالا قح عطقنب هناف ادامر راصف هقرحاف ابو

 ك.آ نوا بولوا إل مزال قلوا ( نماض إل « یواطحط اذه
 ردیا عرفت لئاسم وش هنسلوا كيصاغ نوا . ( رولوا

 قلآ یتیقد نبع هلبا عانتما ندنذخا كنادب كلام الوا هک هلبوش

 ندنوا رود دم بصاع اسان . ینیع زامهلوا یقح اکو هسهتسیا

 ندناضو لصاح درهاکنو هسردپ ههنم بوصخم هللا لاعا كعا

 . قاب هنحرش هدام ۰۸۹۲ » . راتشدر زالوا صالخ

 اعدالاب هلروهط قحتس» ر نکا هدصاع دی ینوا و اشا

 هن ین هطنح هصاع هنم بوصخء هبشا دیخا ندصاع تامالاو

 و بوصخم بصاغ مک هتن . رولیب هریدتبا نیمضت

 قاقحتسالا ندند كلموک روک ذم هرکص ندکدکبد تارک

 رریدتا نیمضت یلدبلزب هصاغ هنم بوصغم هلسهسلدیا طض

 كلهوک زو ققد هطنح اما رشع عیارلا بابلا ىف هیدنه

 ینج هلوا یر بصاغ هسلدا طض قاقحتسالاب لوا ندملساب

 ۱ . یدلدیا ناس هدنح رش هدام ۱

 هډ ودیا هراعتسا ینهرتسد ینعد یراشنم کو مک هتن

 نذاالب بولوا عطقنم ندهتروا هدنساتا ثكمحس یعب رشت
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  akنفت

 هراشنم رعتسمو عطقنم یتح كکلام هسا لصو نا كالا

 ۱ « یواطحط راتخرد رولوا نماض یتمش تک

 یدنک یرهطروع دیبا صغ EE «لاثم ۳۲

 ىلام یک رابرواب هسراقبح یروا هلا عضو هننلا یعواط

 .هیزازب رولوا نماض یرلهطرومب هه بوصغم بولوا
 كلام قح هشا ريه دد بوصخ» بصاع «لادم ۳

 یدلج بوصغ» اب یاوا یرفص بوصغم یک ینج هلوا عطقنم

 لدبت ىنعم و مسا هليا بصاغ لعف هسا داخلا بارج ا ورف
 نکل » یدلج ا یرفص اب یتیقد بولاق هبصاغ رانو هلکما

 .دوعسلاو او یتعو هبدنه رولوانماض « هسلا كناوبح حوبدم

 . یدیشلدبا نایب هدنحرش هفنآ ٌهرقف هلثما رکید اهد

 هنسال رز ودنک هلاصغ یادش ك نکا هشت ون م هتنرا

 مد (رولوا و لع بولوا نءاض هسا | عرز

 . هح صهدیا هلخادم هرو دم لوصحم هنم بوصخم

 ید او را روک تحت یمسا هددرتف و

 5و راس د نا ا دام هش هوو دم ءزقف
 ندنفادلوا شعلوالالتسا هلیسلوا شلدیا عرز ییادغب ب وصغم

 بوصغم بصاغ یتح . ردشم ههدام ۸٩۱ نامض موز هدنو

 بوصغم یتحو ندربء بوما عرز هن تسال راز یدنک یادش

 ردهبو هنب مکح هسشیا عرز هدالرات ییدشسا بصغ ندهنم

 هدهسیا روشکد یمسا هحنأوا نج بونلوا عرز یادغب اعقاو

) 

۳ 
۱ 
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 هلهحولوا قرهلوا نحو تبان یادغب عورنامض موزل هدنو 1
 چیه هدقدنلوا عرز کلب بویلوا طورشم هلیسا ربفآ یمسا

 ٍ . رولک مزال نامش هل هسلوا تبات

 كرەد هحو لک نم لال مسالا دوحول هدهاده مکه تن

 ندناحاضیا و . ردشهلبا فیصوت هللا كالمسا یتروص عرز

 موزا هکلاب بویلوا یلاثم كنهدام وب ءرقف وب هکیدلشالک آ
 .ردیشو رظن هدناض

 هلغوط اب ینهتسارک اب یشاط بوصخم بصاغ : ربظن رکید
 اردا اتفنا یاس کا ےک لاخدا هان ین ی و

 یهینبا هنم بوصغ» هسخوب بولوا نءاض هدکدستبا كالهتسا

 كراو ارز .یدنفایع هدا دادرتسا اع لر ەر دتا ضه

 مزالررض قام ا هنر نده بوصغهو صاغ هر ]دل اځ دا هب انس

 ررضقاطا هم بوصخم و ندقم زو ینا ررضقااهصاغهکر ولک

 هسلاقهر رضیباو یدعا .ردن راعندنعطق كنقحندایشاو ید

 كلام یمدنلام نرل وا یناضر یر رک كالام ها ووا

 یقاو ررض هل هجولواو شعوب ترابع ندنلقن هتمیق ندنیع
 ها یررض كصاخ نکا شلدیا لاو رح هبا تمق

 همة اب روح ررض هلغلوا یدؤم هنقح لاطباو رادها هیلکلا

 كصافقح طق كکلام قح ندنفح هلوا ىدا ندضح ررض

 هدنلاخدا هان كناشاو. .قاب ههدام ۰۲۷۶ یدلواییوا ندنعطق

 لوقنم لوا ندنلاخدا هبا كراو ارز .ردشلوا لصاح رسغآ ۱



(A —۱ —  
 هحونمو تالاههجونم هبلعءاسو شلواراقع لاخدالادع) نکا

 ینجهلوا بجوم یکلام قح عاطقنا كريت هک ردشخلوب ریغتم
 .راکفالا جاتو رالاممم یدیشلدیا حاضیا هدوراقوب

iهک هدام اب ۰  

 ترد ناصق نالوا ضراع هب وصغم نکا هدندي صاف

 ا نی

 نیزمسقملوا ربغت هنوکرب هدبوصخمنبع ینب زکلاب «لوامسق
 هدلاوحا عیج ناصق و هک ردناصق نالوا هللا رعس عجارت

 یاو اغ تصافءرک | . ردد نامش بجوم الفا

OD,یر و هو  یواطسط دینآ  
 ناکم یوصخم صاف (هستا صقانت یتهیق و رعس كيوصفم

 هلاطمینت فک ضف نامزهدیوبلآ ین ] یحاص)) نکردیاد ردع
 اوا لوم بضاخ ینالوطندراعسا یبغت درح ین( .نمهدیا

 فلخت مکح وب نوسلوا لثم رک نوسلوا یمیق كرك بوصفم
 هسخو بولوا هللا تابغر روتف « رعس صقانت ارز . زما

 تانعر روتف . ررد ردلکد هلہتاوف ك زج 3 نانو هدب وصغم

 بولوا یش ییدشا ثادحا هددانع بولق كنللاعت لا هسبا

 یبدلوا هطواو یواسم یخد هدلاح يا هسیا بوصغم نع

 زالوا بجوم یماکحا ریغت لاح وب هلغلوا اق هرزوا هجو

 . هزازب ردلکد نومضم رعس ریغت هیلعءانب .هرهوجو ینیع
 ردق وش ندهنسک یکید هتسمک رب نکیا خار رغنه الم
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 رارغنم روک ذم ها وا دساک رفنه ه رکصا دقدلا تن تر یه

 هدکدتسا كما ماست هلغلوا دوحوم هدندب كن هسمک لوا هلءبع

 . هبضف ضد مر ولا ش را 5 دن هنر رغنم کوا

 یوصخم لام صاغ یتلّوسم مدع كصاع ندرعس عحارت

 در هدصغ ناکم اما تولوا هدربدق ییدابا م اسآ هدصع ناکم

 هدیصغ ناکم هسراید . ردرمح كلام هدنروص یبدما م اسآ و

 هدام ۸٩۱ یالصف هکر دا ذخا ییمنق هسرلید رتسا ۳

 فاتت بداغلا لقا نم لخد ناصقلا نال.. یکم هدنحرش

 نا هلو ةميفلاب بااطيو ررضلا مزلب نا هلناکف ناكملا اذه

 ۱ . ىبع رظندب
 و . ردناصف نالوا هلساوف ك زج ض ۰ ا مق

 سفت هللا هجو کیا بولوا نامض بجوم هدلاوحا عج ناصق

 .رونل وا

 شحاف ناصق هدوا هک ردمسش هروک هرادقم «لوا هجو

 یا یرامکحو یرافرعت كرانو . ردنرابع ندرسی ناصقاو
 . رونلول ناب مهسا لا لا

 هنر وص چ وا هدول هک ردم بش ورود هبس «ینات هحو

 .ردنومصم هدلاچ یه ناصق هدا هحوو و .ردمسقنم

 نالوا لصاح هللا ییعف كصاغ هدیوصخم لا

 رکید دوخا ( هللامعتسا كصاغ اما ل هک هیوش .ردناصقا

 ءزا تاوف تح نم ( ہیک لوز ھا ل هنوک



 رفت ار
 ۱ نده و ر لاوما بوصخ+ € هساک ناص ) رعسلا ثح نمال

 ی (نامض)ل كنتمق ناصق هدمه یدر كيوصخم مه هسیا لکد

 ناصق نالوا لصاح ین الوطندنلامعتسا هکنوح (.رواک مزال)

 ۱15 1 روا لتمات ا تان روت كیوصقم لام تم
 در هلغلوا لخاد هناضخ كمص اغ هل تا رجا عیه توصخم

 باده رولک مزال یدر كنتق كش زج نالوا رذعتم یسهداعاو

 نا رنک نام ال ید متر وضو .اصختلم شعو
 بول وا عوقت هدلاحینیدنل وب لامعتسالا دم یکینجهنلوا موقت

 .هنهوح رولوا تمد ناصق توافتو قرف یهدنس تمق یا

 هلال لصالا دادرتسا عم ناصقنلا نامض نکم الف یو را وا

 . هرهوج او رلایلا یدّور
 روک ذم نامض هرزوا ینج هلیشالک | ندهفلاس تاحاضیا

 هسل وا .لئاز هکلودنک ا و ناصش وا هلفلوا لیاقم ةا

 الثم هک هلوش . ردبا دادرتسا یناصق ین دلوا شمررو صاف

 هتح >هاقعل FE نکیا بودیا بصع یاوبحرب بصاغ

 ناصف نالوا لصاح ندقلهتسخ را کا در هننحاص ییاوبح

 هلکل ودنک قلهتسخ رو ذم هرکص ندقدلوا نماض یندیتمق

 یتمیق ناصق یفیدلوا شلا كهنم بوصخم هسرویلوا لئاز
 ۳ تن کە تن . قاب هب هدام «۹۷)» روک مارال نما در هصاغ

 هلهحو هدامو هلةمر دناسع قرهلوا رک ہرا ییدلبا بصع

 هسریوماوا لئاز بیع روک ذم ندقدلوا نءاض یاصقب



۱ 
 سم

 ردا و هم تب وصخ» هلا غلبم ینادلوا نیا ض بصاغ

۰ C5 

 هکردىعوقو دق بونملوایزارتحا یدقلامعتسا هده رقف ود

 هلعءاتن . ردیا تلالد کو یسالرونک یدک وا

 بصاف هسلک ناصقن هنتمبق كيوصخ» ینالوطندنلامعتسا كيصاف
 صخش نکیآ هدندی بصاف یک کج هلک مزال نامض هنیرزوا
 ناف موضع تک هاا تا دوتا لو را
 ندهسآ تالصف مکه تن رووا نیا تصاف هتک

 ِ . رولوا حضتم

 باوجو لا وس

 هسلوب ناصقن هلهجو وب نکیا هدا دی عییم « لآ وس
 طقاس یشرب ندعسم نج داوا فصو ناصقن روک ذم ناصق

 دا لوس هلن ید نرم هج های وا

 فلت هدنآ نکنا هلبصاخ د توضخ» کرک رقبا فلوت نواب

 قلوب قرف هيلع "ءانب . رویلوا نومضم فاصوا یکوب نالوا

 . رولک مزال

 هدبودیا بصغیاویحرب ولتمیقشورغ كيب هسمیکرب الثم
 هشوشزو زوقطیت۰ءققرهلوا یراط تلع هنیزوک نکیا هدندب
 یرتشم هکوبلاح .رولوا نماض یشورغ رو بصاغ هنا لف

 نکیا هدرا دن زونه هدیولا نوناص «شورغ كم یاو

 ها صقانت شوغزو ندنتمق هلغلوا یراط تاع هنیزوک



O Ea ۹ 
 و مس ۷8۳

 هللا نم لکا بوسهدیا لیزر یشوغ زو ند ن یرعشم

 #* . دولک مزال یسمتا كرتا لوق
 نامض عیبم نامض هکردوش قرف هدننب هلئسم ییا «باوج

 هک هلسس وش .زالوا نومضم هللا دقع هيا فاصوا رددقع

 هنرزوا فاصوا هسخو بولوا دراو هنرزوا نابعا دقع

 دال وا

 هنسا زحا عج هسا ضف .ردضف ناض بوصغم نام اما

 دقع فاصوا هلع ءانب .رولوا دراو هنیرزوا تاذسالم افصو

 .ینعو هباده رولوانومضم هلالعف طةف بوشوا نومضم هلا

 هدبصغ تقو (ناویح یکیدلیا بصغ كناسمکرب اثم )
 هبشا لزنت ولا زکس هما تار روتف نکیا نونلا نوا یا
 باط یشر, هقشب ندصاف پولوا روبح هفلا یاوج یحاص

 ۰ نعهدیا

 كيصاف یکقمیشاط كوب لکن | بصاغ ناویح روک ذم اما

 موب ( هدکدتیا در هنبحاص ینآ هسلوا نویز ) هلبا یلعفرپ
 هدنروصوب ( . رولوا نماض یند ینتمیق ناصقن إل ی هدیصغ
 ک هدلاحینیدنلوب لوا ندبصغ ىع یفیدلوا حسی ناوبح لوا

 ی ندنلاءءتسا یعل حسی ربعو نوا نوا الثم یتمش

 هدمه ردیا در یناوبح مه بصاغ هجنلوا نوتلآ زکس یتمیق
 . هرهوج رولوا نماض ههنم بوصخم ینوتلآ کیا

 . ندنفلت كرهشود بوروا هنکسیا كربغ هسمکرب مکه تن
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 لوا هسنلوا 2ذ كردیا عیب هباصق ی آ یحاص هلغعلوا فو

 . حقنا رولک مزال یامض كناصقا هنيرزوا هسمیک

 هدقدلا بار ندنسهصع تر ا اذک

 . نماض یا صا هساا راو یتمق هدعضوموا كارت روس

 لوا ضرام كل رک ناصم هب هص ع هلسس دخاوب .رولوا

 .رولوارظن هسبا قو یتمق كغاربط هدعضوم واو . نوسلوا

 یتمف ناصع هزار واک ناصه هنتمق كضرا هلا ر وک ذم دخا

 كروقجو . زلک مزال هنسن هسبا زلك ناصقن اما بولوا نماض

 هرول هنراضم و رووا سما هروک هاهتف ضع هل سالما

 . هساخ زاعلوا سا

 رکید نکیا هدبصاغ دی بوصغم لام « هسیناث تروص
 لک هلو رده ناو

 د ا رف وەکو کد نکا فسا
 هدوا بور دتا نیمضآ هبصاغ هسرلید .ردرځګ یحاص هدقدلو

 ا2اس هیهتصو) هسرابد - ودیا عوجو 6 وا
 قاب ههدام «۹۱۰» . نههدیا موحد هصاغ 1 هدلاح و

 . یواطحط

 کال وش ردناصم نالوا هلنا هوا تفا مثلا توو
 هتسح یر هنا هترخ نکبا هدندب هدب ودیا بصغ یاوبحرب بصاغ

 ندقل هتسخروک ذم هدندب هدهشادر همم بوصخم هدلاح ییداوا

 یتمق ناصق ییدلیا ثاربا كل هتسخ بصاغ هل وا فان

۱ 



 سا بس

 هلقل هتسج اوز ۰ کد یم لات هسخو رولو نماض

 بیس یربثأت كمالا عوج هرکص بولوا لصاح از ًأزج ما

 . ههوح رولوا تافو

 لایوط بوراقیچ نابیچ هدبصاف دی رام بوصخم مکن

 كتمبق ناصق هسیا ردتقم هکمورو ربارب هلقللابوط رک | هسلوا

 كتمبقلک هسیالکد ردتقم هکمورو الصا اما بولک مزال ینامض

 . حقن رولک مزال نا

 كنهروک ذم هاا روص هکیدلشالک | ندا صف وش

 راز هلقلوا لوئسم ندبوصفم تمد ناصف بصاف هدنسهلج

 .رولوا لژسم ندتمق ناصه یخد تلالصخش هدهسا تروص

 ناصق هلذع رب ییهسلا ییدلیا بصغ هسمک رب كاذک ال,

 كبوصغم یی هسلا ریس ناصف ل ندیا بر ( ر ؟ ۱ دن را

 ( بصاف هسا لکد لاب هتمق عدد
 HE یهسلا بوصخم

 (.رولوا نماض یتمق ناصق كن هدىه ردبا هداعا قرءهلوا

 ارز . نهدیا هبلاطم یتتمنق لک كردبا كرت ییهسلا هسخو

 زکلاب هسیا بصاغ بولییاص دوجوم هجو لک نم تو
 . ردشعا باح سا

 لماش هک هاسک کک وطلابو یراتنعو كلموكى رعت هسلا

 ماع یخد LS کریمزاق قلوطلاب و سابرک یک ینیدلوا

 لا اف ادا اصلا واو یواطحط و



 امام لضف نمضی و اوفمو احیح موقت هافر مث لجر
 . اصخام یواطحط

 كيوصخم یس هسیاشحاف ناصف ) ندبا بترت رک او

 توسغم هسا دزاژ نددتمق عدد (دوخایو یواسم هنتمبق عدد

 یسەسالا هد رر دتا نیمضآ یتمق ناصه هسرلبد . ردربخ هنم

 هلا كرت هبصاغ یلام لوا هسرابدو ) یلالبنرش و هحیم رولا

 ریغو كل سم هج و نم بوضفم هدنروصو اریز (.رولآ یتمیقماع
 ةسل الواهنسعج كن الوا اص قرا لق ا .رددوح وم

 هکه لتهجوش .رددوجوم رخآ هجونمو .زالوا اصقرخلا دعب

 هلع ءان .ردشعلو دوجوم یخدیفانمضعإو معاق ةققح هسلا

 نامضآ یر من ظا ییتهحیسلوا ككلمسم هسرادد هنم بوصقم

 ار هلقملا“ اع ا هن سلوا دوج وم هسلا رتسا .رر دتا

 بوضغهو .ینعو یاژلا بابلاق هیدنه ردیا ذخا یتمسقناصم

 لام كمصاغ هساا هدکدریدتا نامض یتمیق ماع كنهسلا هنم

 عمتجال یتح اهلدب بصاغل | كلم ةميقلا كلم ال هبحاصنال . دولوا

 . هه وح نالدما هلم بولا كلم ف

 لا ۱۱ اده دوش حاضبا

 لاوما بولوا روک ذم قرهلوا لاثم ست و «ینهسلا | هم
 اورا امو هدف هلا هدیه ناو یر

 اصعو قاح و ناوبح «جاغا . یواطحط رولوا یراح مکح

 : یک كنکد ی

۱ ۰ 



 اوت ۳ ا 0 ا

 E ی راد كنجافآ كنهتسک رکید هسمکرب «جاغآ
 كحافآ هيا شحاف ناصقن نالک هلوصح . رولقا هدکدتنا

 هسا لکد شحاف روکذم ناصقن اما بولوانماض یتمیق لیمکت
 .یدنفالع رولوا نماض یتمق ناصقزکلا

 کیا ارب بودیابصغ یناوبح كنیرکید هسمیکر, «ناویح
 لوک ام بساغاما بولوا نهاضیتمیق ناصقن هدکد تبا مطق یغالوق
 هم بوصخم هسا | عطق ی. رافاا اب ی رالا كن اونحنال وا محالا

 نمضت یتمق ناضق رار هلقعوقبلا یناوبح هسرلرد .ردریخم

 اا ی رالا ارز دو مومام هلک ره صافی | هسرابد هزر دشا

 لمح هکنو هک لب رابتعا وش . ردفالتا هحو نم عطف ی ر لقا

 واو ییلبز رولوا توف دصاقمو ضارغا ضعب یک لسنوردو
 رس وا یا هجوم ایا یا ها

 رددوحوم ییفانم ضما یک عافتنا "لا دلجو ت هک مت

 . قاب هنحرش هدام ۵۰

 قردلا نذا الب ىغا كنهنس رکید هسکر «قاحم

 هح وا یراط شحاف ناصف هنتمق هدیولوا عطقنه کیا هدندب

 هلبذخا قرهلوا عوطقم یعاح لوا هسرلید بولوا ريخ کلام

 _ لک هلکرت هبصاغ یغاچ لوا هسرلیدو .رریدتبا نیمضت یتاصقت
 1 بصعلا ف هب رخ رر دتا نیمضت یتمق

 ناصف هدکدشا اا ر د هک لصع

 لک «اصعلا ةعفنم هب عفتنبال ادنوو ابطح راص ناب هسلا شحاف
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 نمصا یتمش ناصش هسا سل و رر لا نامصل یتمق

 . ىناثلا بالا ق هدنه رر دتا

 نانلوا ناس هدارو نوجا هسلا یس یمکح كلاثم و نکل

 اکو هلسملند هتسدلا هکردلکد یراح هدهبوبر لاوما ماکحا"

 یامر نانلو نده ور لاوما باغ کوشا روم وا تزلشا

 هلرک روک دم ناصف, هدد دشا ثارا ناصم هنتمق و بست

 هسراید بولواریخم یحاص نوبل وا ریپ لرکو نوسلوا شحاف
 ا اد وردا نان E اقا
 . نههدیا تاط هنسا ندصاغ هما تمبق ناصق قرهوقنلا

 ردنکم رع ندنفجهلرا یدّوم هار ناصف نامضت هدنو ارز

 ی 37 تالزو E 9 هد ر الثم . یواطحط

 هروک هب هی الا سمش هدقدریف ینسهبدیم میس كرکيد دوخاب
 هن ندرساک ىر ھه وقلا یروسکم هسرابد . ردریخ هک وا

 نيمضت یللثم هلکرت _هرساک یروسکم هسرلید . نمهدیا بلط

 . یاثلا بالا ىف هیدنه زر دشا

 ثادحا یهموقتم تفص دوصقم ندقع ر «هلقع رب ۲

 ۱ 6 یز بوس رو یکم
 هسلا بوصخم دوخاب كمتکسا بویک ییهسبلا بوصغمو
 هک هلوش .ردسک قمر ید قمراراصو كموروج هدیصاغدب

 ورم رکد ها ر الثم ینءل کد بصاع یر بوصخم

 یشحاف بیع لاح وب هدکدچ كردیا بصغ یسیراتچ پوط
 س
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 بور دتا نیمضت ییطق ناصف یحاصیراتح هسازالوا ثروم

 ضهر دتا نامضآ یتتمسق لکه لکو ت هر ها لوا ی یراتحهسخ وب .

 رخ یحاص یراتح هسا رولوا ثروم یشحاف بع رک او

 هسرلید.رر دتا نمضت یت اص قره یتسیراتحهسرابد بولوا

 هدنه رردتا نيمضآ یتمق لک كردبا كرت هبصاغ ییراتح

 راتخلارد عم یواطحطو لاثلا بابلا ىف .
 هدهسراراض دوخاب هسوروح هد.عاغدب هسا بوصغم مک هتن

 یتمف ناصش هلا ريس رو دم ناضه هسلک ناصق هنتمق

 هلهح وهدامو هساشحاف ردبا دخا ین هسا هدرر دتا نامْضآ

 ی ننه یر هدنسب لر ا
 ييدسا ثادحا یهموقتم تعنص هدبوصغم «بصاع اما

 هک هلبوش . رولوا مطقنم یتح كهنم بوصغم قلرا برو

 كکلام قترآ هسکیدربارب هلک ییراتچ بوصخم بصاغ الثم
 یسردتا نمضآ یتمق وادع تفو قرەلوا عطقنم ییح

 هندنه نمهدیا هلخادم ههه سلا شملکید هسخو بولک مزال

 الا تل گ

 ۱ هرزوا لوق چ وا هدنه رعت كشحاف ناصش «ناصهق ۳

 وا عفاو اهتف فالتخا

 یخدرلیضهب و تمیق فصن یرلیضم! و تمیق عدر اهقف ضمب
 قجهیمارب هکلهسللار چیه هسیا هسلا الثم نالبدیا بست
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 ردشملبا راتخا لوا لوق هلحم هک ردراشءد ردناصق هدنروص

 1 هزاز و دوعسلا وا

 .رولوا ولرد یا ناصق نالوا ینا مقو «هصالخ

 نوصفم هلم بوصغ« یمکح كلوب هک ردرپسپ ناصقت «یسجتر
 3 راسع ندکمردسا نمضت ید یتاصه رار هلا داد تا

 مهدی ا تلط یلد ما هلا كر هصاغ ی وصغ۰ هسخوت بولوا

 هنه ب وصخمهکر د وه مک کر و 6 E اا

 نیمضآ یتاصقا ریارب هللا دادرتسا ینوصغم هسرابد بولوا ريخ

 ان و لک کردا یر اار
 ۱ . زر دتا

 هلسناوف ك وغص فصو نالوا هدبوصغم نبع «ثاات مسق

 هد هطاحو تعابص هدهضفو بهد . ردناص نانو لصاح

 ناکسم لام یک نذاو دیو رصیو عمس هددیعو سبب

 ناجحا یامض هدنسربع كنهور لاوما ید ناصش و

 قوصعم هنمبوصخم هکردوش یک دور لاوما اما تودبا

 ا ردا مش یتعف لک هکر ها
 1 . نمهدیا بلط هنس ندنصاغ هدلاحوب بو وقبلا

Yeهسک ر  ASهدیودیا بصع یاد یروف  

 رخ یحاص هساوا شا ادس تنوفعو شقوق نکیا هدند

 : ضهدیا بلط یر بودبا لوق انبع یا هسرلید قرهلوا
 , رریدتنا نمضت ییلثم هلردبا رت هصاغ ین آ هسرابد



 س 4 —

 ینسەقح شوگ | 9 كنهنسک رکید هیمکر مکه تن

 هدلاح ینیدلوا شلربق ین آ هسرابد بولوا رخ یحاص هدقدرق

 هن هسمکک لوا ینشلربق هسراید .نمهدنا تاط E كردبا لوق

 هسیا شوک هقح نالبریق هک هلبوش .رریدتبا نیمضت كردیا كرت
 قواو یتمق ندنوتل ا قرهلوا شمانیق یخ هلنتسیلصا لاح

 یواطحطو هیدنه رولآ یتمیق ندشوک قرهلوا شمانربق هسیا
 نيب اهکلام سم اهموع لازف بهذلاب ةهوم ةضف ةصابح بصغ

 هنالو كلهم عببات هیوملا نال"یشالب اهذخا وا ةهوم اهنیمضت

 اهضقو ةضف امازون ءارش بصعلا ناکم ناکولو ایرلا هنم مزلپ

 اهدجو ناب ةبيعم اهدجو مع هدب ىق یهو هوملا لازو یرتشلا
 عوجر الو یرتشلا دنع ثداح بیعب امسعتل در الف ةدنح ربع

 .راتما وز عم یواطحط میدقلا بیلا ناصق یا ناصةنلاب

 كنانعمرب ریتعموبوءص نانلوب هدیوصخمنیع «عدار مسق
 بودیا بصغ یدبع راکتعنصهسمیکر ب ردناص نالوا هلتتاوف
 دب نکیا باش دوخا قعونوا یتعنیص دنع نکیا هدیضاغدپ

 ردبا باحا یامض یخد ناصهو . یک قلوا خيش هدیصاغ

 . نکسم النم

 ہا هدام هما چ

 قح ریغل ا كت یل €( هدفرصت “لازا ژ

 بصغ امکح تفك و لاح نالوا یواسم هصغ ب ةدملازا

 یمکح بصغ هتیفک و لاح یک وب یی ( .رونلوا دع ندنلییق

i ی یتیم نان ین yey 



 لا

 . رولوا نامش بجوم هدوب یک یتبقح بصغ هدرویلنید
 رک لام ندهدیدع فا هدعاق ر هدام و

 : هک هللوش . ردیا عرفت

Sa ANAنالماص ءافو هرزواییدنل وا  

 یرادقم هدازندسد هدقدلوا فات هد ودا یدعت یرتشم هدلام

 . رولوا نماض.یخد
 هراحا

 را هدنلمع هرزوا ییدنل وا ناس هدهدام ۸۳ هلئسم ۲

 هدبودیا سبح نوجا ترجا یافیتسایهف رجأتسم ربجا نابلوا
 بصغ .دوک ذم,سح و , رولوا نماض :هقدلوا فلت هدندی
 : ردشعلوب ندنلسف 0

 زواح لحم یعم ها و ناوبح <« هسه ۳

 اف ندّمرط نانلوا نیعت دوخا هسنک هلحم هقش دوخا هسا
 هسا لامعتسا تدم هدایز ندهراحا تدم دوخا ی ندلو

 رج اتسم .نکیا شملبا ارکتسا ءرزوا كم مدا نالف دوخاب

 ٥٤٩ و هعو» .رولوا ۳ بصع هسر رر داب یعدآ هقشا

 . قاب هرهدام « ۵۵۱ و ۰4۸ و ۵2۷ و

 هلنا رم هدهظفاح سما اب یدل رجأتسم .هلئسم ٤

 هراحا دقع دوخاب لامعتسا یروجأم هراحالا ةدم ًاضقنا دس اب
 دوخاب هسشا زواح هقوفام كتعفنم یشدلوا قحتسم هلا
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 و الل رخوم هراخالا ةدم هاضقا دمن

 .رولوا بصاغ » ٩۰۲ و ۱۰۵ و ۰۳ و  » ۰٩قاب هرلهدام .

 ردیمکح بصغ یرصق ا ینیدعت كربجا هلئسم و

 ۰ قاب هب هدام ۰۰۳

 تلافک

 وا یادنلوا نام هدهدام « ۱۵۰ » هلئسم ٩

 هلافکل ادم ینع لوا هسکنال وا 9 هدهنامالا ناعلاب هدىقم

 : رولوا اح فولوا یک تضغ هشا دز هتحاص
 هلاوح ۱

 هدقم "هلاوح هرزوا ینیدنلوا ناس ۰۹۲ » هلْئسم ۷

 بولوا نر بصع هسر و هلم ینع هلع لاح هدنیعلا

 . رولوا نماض هلى

 نهر

 یادنلوا لصف هدنح رش هلا هدام ١١ ۷٤« هلئسم ۸

 صاف E هدکدشا سعت ا فالتا یهر نم هرزوا

 . رولوا نماض و

 ندنداسف هرزوا ییدنل وا رکذ هدهدام ۷۵۵۹ هلّس ٩

 ,نقدیا 3 اما یحاالب نیم یداوز اب یهر ناناوا فوخ

 نرود واح لدل وا ندنلس یک صع شاف هل

 تاناما

 (EE هرزوا شدوا نا هد هدام ۷۲۵ هلتسم ۰
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 قلوا لام هو هدب ولو یش ر هدلح رکدد دوخا هدو

 .رولوا نما نولوا یو تیغ تا
 تحاص هل-هحو ییادنل وا 9 هدهدام ۷۷۳۲ هلیسم ۱

 یدو لوا رفاسم نکشعا ی ود هعوقوط هحدق وش هناخ

 . رولوا نماض هسلرق «بصاغ هيلا هللا

 هدیور و هسلا ر هعادو ی د هسمکر هل سم ۳

 عدوم هدیو وق هنحشا هسلا رول دم یتسهبور یدنک عدوتسه

 یغلدنلو یسهور كعدوتسم هدننورد یتسهسالا روک ذم

 عدوم هسل وا عياض هدندب هور روک ذم هدهشا دخا كل رهبملس

 :قاب هنح رش هدام ۷۹۱۵۹ .یواطحط رولوانماضی هبور روک ذم

 هم رزوا یلط كعدوم ( عدوتسه مک هتن هلم ۳

 لا و رولوا مدح تصاف هسا راکنا ی هعیدو را

 دعآ الب هعلدو هدندب ا عدوتسم (:هرکص ) ندروک ذم راکنا

 عدوتسم دی اریز (.دولوا نماض هسلوا فلت 2 هلیبریصقنال و
 هلازا دی وش دوحادم اما بولوا یدب كعدوم دوحما لىق

 هلهجوو هل هساوا راقع هعیدو یتح راتح در رولوا شعلوا

 . قاب هنحرش هدام « ۹٩۰۵۰ ۰ زولوا نومضم هلا دوحح

 ۳ هدنامض یهدهعادو راکنا

 اهةف فالتخا

 یبدلو هدراکنا تقو راکنالادم یهییدو « عدوتسم

 هدقدلوا فلت هرکص ندقدنلوا لروح و لقا هر هقشب ندلحم



 با 4 ۱6:۶ د

 2 راکنایهعیدو عدوتسم هدهسرولک مزال ناعض قالا

 لیوحتلاو لقنلالبق هری هقشب ندلحینیدنلوپ كنهعیدو هرکص
 مزال نامض هروک هننایب كنبحاص نیلوصفلا عماج هسلوا فلت
 نای اغلطم ارظن هنغیدلوا روک ذم هدهتصالخ قا بوک
 دوخاب لیوحتلا و لقنلا لق راکنالادم ی رولک مزال

 نامض یخد هدنروص یا هدقدلوا فات لیوحتلاو لقنل ادم

 هنغیدنل وا رک ذ هدهقاطم تروص هلئئسم هدهلم یدعا .رولک مزال

 طقف رانج در ردشلدیا و لوق ینکیا وہ ًارظن
 هیس هم تاللبصفت هده سم ىح زکس هدنحرش هداف ۷4

 كعدوء یساوابصغ امکح كراکنا وشا هلهجوکبدادیا رکذ

 . رد هدریدق ینیدناوا راکنا هنیرزوا .یبهعیدو بلط

 هرقف كتهدام ۷۵۰ هللا هدام ۷۸۸ و هس 6

 هدام ۰۸۸۱ » ۰ رولوا ینکح بصع تک > هلهحو یبهسات

 . هنلوا اب ید هنح رش

 یرصش اب یسدعت كریعتسم هلهحو هدام ۸۱ هلئسم ۵

 هنتمق اب فات یالوط ندنوب راعتسم هلدغلوا یمکح بصغ

 . رولوا نماض هساوا یراط ناص

 هلاوح نالوا راعم رعتسم هحینمکح هدام ۸۱۵ هلم ٩

 ET بصعو یدعآ قافنا مدع هسل وا فلت هلکماعا قافا

 . رولوا نماض هلغلوا

 هلا زاعتسم ناوبح ریعتسم هحیزمکح هدام ۸۲۱ هلئسم ۷
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 نوع كتك وش هسا زا هلن یی تک نوا یا
 .ردراو هرشک ماکحا یک ك نوب اهد .رولوا نامضبجومو یمکح

 هده ۱

 ماستلاو هبهلادعع تهاو هحنحوم هدام ۸٩۸۵ هلئتسم ۸

 هتشا دادرتسا نده بوهوم ءاضفالو ءاضر الب یوهوم هام

 ۰ رولوا بصاغ و نیاض

 رج

 تبا یدشر ریفصلایحو هلهح و هدام ٩۸۳ هلم ٩

 فالتا ین آ ریغص اب هسلوا میاض هدیور و یلام هریغص نایلوا ,

 . رولوا یمکح بصغ اطعا وش و نماض هبشا

 تک رش

 ندرلکرتشمیرکر اب كرمشم ةلهح و هدام ۱۰۷۵ هلتسم ۲۰

 هش ا هژاحا اب هراعا حب نزسقلوا ىذا كد یر

 ۱۰۸۹ و ۱۰۸۷ و ۱۰۸۵ و ۱۰۷۹۰ . رولوا یمکح بصغ
 ۱۳۸۳ و ۱۳۷۹ و ۱۳۲۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۵۵ و ۱۰۵۹۰ و

 . قاب هرلهدام ۱۲۲ و ۱2۲۱ و ۳
 تاکو

 هب هم ختا هرزوا كمر و هند اد « ی هم ۱

 دوخا هک دعا هب رهظ هم كنس یهدنناد قا هدور و ها

 رومأم نکیشمنا یهن وید هجا لست یەغآ ہغدملآ ربخو لع
 مقاو میلست هلكما میلست نيدملا بخو لع دوخای نيدعبا هبرهظ



 2۳ را زوم تند
 طب ی

 ست ۱ ٩۵٩

 نماض رومام هلفلوا یمکح بصغ ماست وش هسهلوا تاما

 . قاب ههدام ۱6۱ ۵» ۰ رولوا

 ہک هدام 4.۲ 8=

 یهدننرط تلا هللا هاب یهدنرزوا « غاط رب

 رغ نم هلهجور, یک كمشود بولبقیب هنیرزوا هارب رکید
 كتهسمنکرت ژ یر وا سلما 2 ىنعل ( دضف

 اما ( . رولوا عبا هریک | ىلقا هحتمیق هسقبح ندندی یلم

 ینح هنل وا لصق هدنح رش هدام ۹۰ هدیولوا دصف ربع نم

 یتسهصرع ولتمف شوع كبشب كنهتسک رب بصاغ هرزوا

 اشنا هشا ولتمق شوی كس یللا هشرزوا هدیودیا بصع

 هدهدام وب هکردوش قرف زاسلوا عببات هرثک | یلقا كنوب هسّتیا

 هنقح هل لوا یدعتم تبصاف هدهلئسم وش اما بولوا یدعل

 ۱ ی راو تا
 فالو لفا ف ا كالوا کا یف یک

 ر ربط ار هلهج و و (.ردیاكلع یربلوا قرهل وا نماض

 مدقم ندزاملقس «غاطالثم .دوعسلاوبا رونلواهلازا هلبافخا

 کت فرط ها زوی یف كنجاب یمدفرط ت
 ك
 ا یاس كلوا ا اعا هنحاص تنکلوا تو
 دف ع شفا شکعلاتو (هوانا طض ساروا لک وا

 زویشب یتمیق كنهجناب یهدنفرط تلآو كيب یتمیق كنه
/ 
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 كنسحنکیا یشورغ زویشب یحاص كنسکلوا هساوا شوری
 .هبزازو هحم ردا طبخ یتساروا هلبا اطعا هسحاص

 تب هدبودیا عادیا لصق رب هةن رکید هتک رب اذک
 نک یجارخا نکلا راد ج مده بووس هدعدوتسم

 . هیناخو ینیع رولوا عبات ء رک ۱ نالوا لقا هحتق هحنلوا

 لاق هناف لیصفلا هف لخداو اب هريغ نم عدولا راعتسا ولو

 الاو «جرخاف لیصفلا حارخا كنکما نا لیصفلا بحاصا

 .هبناخ تیبا تحاص نع ررضلل اعفد ابرا هلعحاو هرحاف الاو

 تی کد یا یاهورغ روکا تاک او
 یحاص كا هسمهراقح بوقوص یتشاب هعانح قلشویغ نوا

 هدنهو راتم در ردا ارتشا یعانح بور و یشویغ نوا

 . تضلانم اا بابلا یف

 شل EEE SSD و كنهسمک ر تالذک

 لوا نکم یحارخا ندلرف هلکمشود هنسهقح قلشورغ

 رولا نوناص ییهتح بوریو یثورغ شب یحاص نوتلآ
 را در

 یوا قاشور یللا یهدسلا كنهسک رب مکهتن)

 2 هسلو یا یوواط واتمنق شووع ش کد هد وشود
 مر N ارز . ضەهلدبا رابحا هذ یا یحاص قوواط

 شورغ شبر) هسراید (یحاص وال هکلب هرهوج ردقوب یلعف

 یتمش كنوع | یحاص قوواط طرف (رولا یعوواط تورو



 قطب ا تا | ی یخ فان و ۱

 ِ . هیهوج ردنا ريص كد هه دیا

 ناک ک١ ةئولؤللا ةعبقو ةئولؤأ ملتبا اذا ریملا اذک و
 ةثولؤللا نم ناكناف ريبعلا ةمسق هبلا عفدب نا ةئولؤالا بحاصل

 لحر لخدا ولو .هناخ ریعلا تحاص لع یش الف ارس اف کک

 یذلا ناف اهجارخا رذمتو رخآ لحر ةروراق یف هرغ ةحرتا

 بخاصل و هجرتالا ی ةجرتالا بحاصل نفض كلذ لمق
 هل كلم هحر الا و خروراقلا ربص) و ةروراقلا همق :روراقلا

 : . هیاخ نامل
 هباتخا ررضدشا رر (قاب هزاهدام ۲۹۲۸۰۲۷ ۳
 هک ردهلهح و وش یبرف كس هلدسم وڪا هنسهدعاف رونلوا هلازا ا

 ا و1« لوا ارش ودا عا در یا

 «یائررض .ردبسمقح ندنلاكنکلم نزسقلوا یماضرو یا 1

ERهنحاص وا ی >اص قوواط یا ییبدلق س > ر _هلتسه 1  

Eیساضرو نذاكنبحاص وا هدنروص ییدریو یلد تنسوحما  

 . رد ر رض یسهقبح كتكلم ندندب نیزسقلوا

EEرا  

 یسملوارابتخا كنا هیلعءانب .ردهدایز ندنتمیق كغوواط یتمیق

 .هنلوا سابق اکو یخد یرارکبد .یدلک مزال

 یوا لو
 غف 3 كلام هسرابد 5 راک» یحاص وا ردو هب هم راقدح

 7 كنوعا کنوح . ردفخا هی هب ا ر رض < لوا ررمض

 ۱ كنحاصقو واطهدنروصيید رب و ین دب كنعو واط هن ىح اص قو واط : 3
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 ل كنهسمک رب « یحافآ قاق» عرف هرحش ا

 بور و قاق هداروا كرەر« تر كلا یکید بولوا تبا

 رک ا ا هوا نک یار حا ا مک ع ی تا
 یا ناف . ردا تلم بورو یتمف كلام ك سرا

 .امهس نعللا نوكف امماع با عاس

 هح را ىنا . ردەلبول م a ید «یواق جاا » ا

 هسل وا نک یسل راقبح 9 لخاد هنسهرورا كنهسمک ر

 .هیناخ ردیا نابرج روک ذم مکح
 بولوا عبات هرثک ا لقا یتهیق هدلئاسم یک وب یدعا

 هنرزوا یثرب نفرط هدنروص ینادلوا یواسم یرلتمق طقف

 امهعس وا رخ الل اهدحا نیمضتنم یا امف هسیا راردبا قافتا

 هدیسکیا هسیا راردیا هعزانم یواطحتط ام اممع ةمسق و
 رولوا می هوشلا ل رش یسرا بول وا متامب
 زنکلا ةبشاح دومسلاوباو هبناخ

 .یدنلواریوصآ هلستروصیسم وب قوواط نوح | هدام هل وص

 ناتوب هدنروص ینیذتوب مدآ رب رکید یسوخا كن هسک رب اریز
 بوعلوا راظتنا هنسمقیح هربشط كنوعا لوا هقدلوا هدنابح

 لوقیلع هدقدلوا توف ناتو مک هتن . رولک مزال ینامض كنلدب

 جار =| قرەلوا قش ن وطن هلتهح ییح هلو داسف هده دعه وا |

 یودیاظعا ندلام تمرح مدآ ی تمرح هکنوج یفج هیمهللوا
 طقف . ردشع وا و دنلوب هترزوا كنو ید یوتفو



 س اه —

 ` هدقدلوا توف كردبا علب ینارد اب ی راد دل رکید مدآ ر

 E نونلآ هساا رولوا یرادقم مرد نوا نو

 بولیدیا قش ینلطب كنافوتم هلتهج ینح هلو داسف هدهدعم
 مهاردلا اهلئمو رناندلاش فالخ الو . راتشدر رونلوا جارخا

 .یواطحط یربلا هدشق ك مارد ةرشع تناک ادا

٩۳ gaهنگ هدام  

 لصاح هدصاق دی بصغلادعل یا ( یداوز كبوصغم إل

  كنحاص ا هدلوتم "هلصفنم اب هدلوتم صنم داوز نالوا

 بوصخء 6 . رد ژل تناما هدصاغ دیو یلام كنم بوصغم ین

 ۱ او الا یک ریو نا
 داجا هدصاف دب هداز لوا یخد یسشوا تناما یک ینیدلوا

 لوا هلفلوا شماملو هقح.دب "هلازاو شلوا لصاح هلا یملا

 ثادحا ىف بصاغلل عضالو . ردلکد دوجوم بصع هدهداز

 هربغ رخ ىف هتقلاف ناسنابوئیلع حرلا تبه اذا ۴ راصف دلولا

 هنکلو هتهجنم عنصلا دجو هنال هيلع انومضم نوکی ال هناف

 یدعتلاب درلاتوف اذا و لصالا كلام یلا/درلا-بحاو نوکی

 انماض نوکی بلطلادعب عنلاب وا كلذ وحن و عیلا و لک الاو

 . . یواطحط
 دوقلا حاضیا

 دافتسم ندنسملوارک ذ قرهلوا قلطم داوز «یداوز ٩

 بوصغم هدندز بصاغو فوصونمس هروک ذم دیاوژ هکرولوا



 تم ۱5۱ د

 كرکو نوسل وا ها تم “ها ص تم رک یک یسویب كنا وبح

 نوسلوا هدلوتم "هلصفنم و سس و هطروع و یرواب

 داوز يا ول وقل . ره كم بوصغم نالو یحاص

 اک یو تاما هدصافدیو یلدا لات

 . ههوج رددحتم

 یتمیق بویوسب نکیا هدصاغ دی ناویح بوصخم الثم
 هیصاغ كنم بوصنمو دوو یی بوصخ« هسا دياز

 .زلک مزال یسمریو یرلفرص یک هظفاحم ترجاو هقفن
 ا اقسا بودیا بصغ یالرات عور نم هک

 یایفرص یهدلو و بصاغ بولوا كنحاص لام تاعورنم

 یقراصم یهدنلو قمراوص ین .نمهدیا باط یشرب هدنلباقم

 بلط ید یراترحا ییدرو نوجا هظفاسح یک ینحهسهلآ

 ۱ - نههدیا

 ناک وا هاقسف لخت وا عرز ايف اضرا بسغ ول اذکو

 قفنا امف بصاسغلل "یش الو هلوهف هيلع ماقو هحقلو هرباف الح

 : یاثلا بالا ۴ هر دنه

 لداوز و هکردیللوا مولعم «نالوا لصاح هدصاغ دی ۲
 .رددقم هللا دف يا یلوا ىلام كم بوصغهو تناما

 نددآوژ یهدنو یعب . ردلوصح هدصاغ دب « لوا دف

 اما بولوا اوز نالوا لصاح کا هدسصاخ دی دوصقم

 مدصغ ثحم «دناوز نالوا دوجوم نکیا هدندب هنم بوصتم
۱۱ 



 تس ۷۹۲ =

 کها ا دل اوز هبلغ مان بوشوا دود نیاباوز

 كن هلجم مکه تن . رولوا نومضم یقافتالابو یراح ربغ فالتخا
 هبایسادیادبیقت حورمشهجورپ دناوز یهدنلانمکیا رک دناایآ

 .ردشع وا تراشا اکو

 لاک تورو مو زوا نکا هدندب هنم بوصخم «بصاغ اثم

 بوصتم دناوز موزوا یهدنروص و هسنیا بصغ یناب شلو

 دسعتالب ولو هدصاغ دی هلتهح ینحهلوا بوصغم نیع بولوا

 طرش كالهتسا ءدنو بولوا نومضم هسلوا فات رصق الو

 ندصاف دب هروکذم دناوز مک هشن . قاب هبهدام ۸٩۱ .زدلکد

 هبرخ رولوا نومضم هدهنرژوا بصاغلا صاف هسا دا تصع

 ۱ :تضقلا ی
 "هلصفنم هلا هدلوتم "هلصتم دناوز

 رد ترا و

 رکذلا یا هدلوح "هلصفنم لا هدلوتم "هلتصتم اوز
 یهلصفنم دناوز بصاغ هک هلبوش . راردیا قارتفا هدمکح

 مزال نامض قافتالاب هسشا ملستو مب هرخآ دوخاب كالتسا
 عس هرخآ دوخا كالتسا ینهلصتم داوز بصاغ اما بولک

 یدناوزوب بصاغ هروک هبیلامت هلاهحر مظعاماما هستبا میلستو

 بصاغ هروک هیلامت هللا امهر نماما هدهبا زالوا نماض
 تاحاضنا هدنح رش هدام ۱ مکه تن .رولوانهاض یخدیرانود

 .رونلوا حیضوتورکذ هدیتا هلیسهلدا یغد یسهلن-ا یکی یدک



 TOOT نشت اب رز

 دوصتقم ندداوز کمد هام و .ردهدل وتم «ینات دو

 عفانم یا هدل وتم ربع داوز هتسح ول تولوا و

 ۰ زالوا نومصمو لیام كم ب وصغم بوصعم

 عفانم یعب . ردقلطم یسالوا نومضم كب وصخم عفانم

 یا رب یریکراب بوصغم بصاغ نوسلدیا فالتا كرک هروک ذم
 ترحا كرەر.و هما رک "هرخآ دوخاب یسملیا مادختسا هدنشا

 ته اب توصعع بت صاخ نوت ناف لب کت و ی
 ۱ ددال وق یک هتک رک کیا

 لام ب فقو لام بوصغم طقف ,یک یسملیا كلاسما هدندب یآ
 هک رولوا نومصع هدرلت ر وصوب هسا رولوا لالختم الل دعم ا م

 ا5 رخام هدران وب و شملا ر و ص هدءراحا باتک یال

 روک ذم هداروا یراقدلوا شما رابتخا ینهذم یفاش هاما

 ۰ راکفالا جاتو هبانعو یءو دوعسلا وا ردشعل وب

 عفاتنم هلهح و ییلدنل وا 3 هدهدام ۹٦ «مالک ُهصالخ

 .رداکد نومضم یخدعفانم لدب یکی نبدلوا نومضم بوصغم

 درجا هدکدتبا ذخایترجا راجمالاب یوصتم بصاغ هکردقوش

 طقف .ردراشما داهتجانفرط یغجهبلوا بط هصاغ هروک ذم

 تدهمو .رولوا لالح هصاغ ورک ده ترحا هروک .هن قد ماما

 هدقدل وازبم یحاصلام هرکصن دک دادو یسصعم كنهراحا

 ررد یدیستلوا ناب o اح رش هدام SEN فالتخا گرو

 : ميل ادیعو



۳ E 
 بوصعم هد ودبا راحما هرخا ی وصخملام صاف هدلاح وش

 ود رد ترحا هبلع ءاس هد | صا اکس هللا راحما ن هله

 بوصخم زوس هدنرلکدتا فالتخا ود كدیشءاعا صا بصافو

 یضقنم ید هراحاتدم لرهدباراحا بصاغ طقف .رولوا كهم

 وید مدبشلوا ر ةدلا ءاضالبق هنم بوصقم هرکصادقدلوا

 زامهنلوالوق لوف كنم بوصقم هدکدتبا راکنا بصافو اعدا

 ۰ یورها

 ا د و نوسلوا هلصتم ككرک هرو ذم دناوز هیاعءاس و

 یدرهنحاصر ار هلنلصا هحنا وا دوحوم انع نوسلوا هلصفنم

 یدعتلاب دوخاب (ردیا كالمتسا نا بصاغ یک یکج لک مزال

 6. رولوا نماض هسال رولوا فلت هدندب

 هلا هح ر مظعا ماما یریمض «یلآ» RET وش كنهلحع

 هدلاح وش قرهلوا عجار هبهلصفام دناوز ارصح هروک هب یلاعت

 قالطالایلع هرو هنیماما اما .ردراو مادختسا هدربمض عجم

 : لهدیا حاضیا یفالتخا وش یدمش .ردعجار هدناوز

 «یسح رب . رولوا نومضم هدنروص يا ها حد ار

 قا تالاب هلیسید ەت یک یمیاستو عیب دوخاب یکاالبتسا كنآ

 بوصخمال*ینمی ینهلصفنم دناوزبصاغ هکهلبوش .رولوانومضم
 اس یافت سرش میاستو عب هرخآ ىناط كغارصق

 . رر دتا نامضآ هبصاق 4سرابد بول وا رج كلامو .رولوا

 ررردتآنمضت ه یرنشم ییتمق کەدمیلستو عیب تقو هسرلدد



 گه نت
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۳ 

۲ 

 دن ۷

 نود هتخو .ردیا ققحم هلا ماست هه یر شم یدعآ یدعا

 جد هدهعلدو مج کهن ا ققح یدعت هلا حس درج ملستلا

 نماض 0 عیب یهعیدو دروح عدوتسم ؛ < ردهلب ون مکح

 .رولک مزال ا هلىسماب | ماست هب یرمشه کل تونلوا

 .ردقو ی وه ككل امد هدم و حس كن هدانز لک وس

 بوصخ« «باوح .ردشلوا ثداح هدیصاق دی هدایز و کوج

 ینکع و نکیا نکمتم هتنذخا ندکلام د كیوضغم لام هنم

 و كلامدی تیز هاغاوا لئاز هلامیلست و مس

 هک هوش . رولوا نومضم هلبا بلطل ادعب عنم ءیسحنکیا

 عنه بصاغ هدلاح کیدا باط ندبصاغ یهلصفنم دناوز كلام

 فلتدعتالب ولو هدندب هو هدیونم رو تلطلادع ینعب تودیا

 زنک رولوا نءاض هسلوا

 هروک همظعا ماما یالهتسا كنون هک هب هلصتم دناوز

 ا ناض مزاتسم هروک هاما اه تولوا نایم تحوم

 اور هدارو طقف .یدیشعلوا ناس هدنحرش هدام ۱

 لیصفت ی آ هجورپ یسهلثسم یمیلستو عیب هرخآ كنهلصتم
 هرخآ ربارب هللا هلصتم ٌهدایز یوصخم بصاغ هکهیوش .رونلوا

 هنم بوصفم هسیا دوجوم هدیرتشم دی هدکدتیا ملساو عس
 هدیرتشم دی رک او . رولآ یهدایز هدمه ییوصخم مه یی یا"

 تقو هسرابد بولوا رب هلم بوصخم هسیا شلوا فلت

 تقوه یرتشم هس رابد رر دتا نامضت هصاغ E یددنضع



 و

 زر هه ی رد نامصلر یی ندو
 تمیق ییدلبا كالهتسا هلبا ماست و عيب هبصاغ هنم بوصخم

 لباع۰ یثر ندنک هفص و هک وح . مهر دنا نیمصآ یهدناز

 نوا دم هدازو دراو هنرزوا هداز عب ندنفجهلوا

 ندنع كنا قرهلوا هدوصقم هدعس هلصفنم هداز اما . زالوا

 .عجاریلف رخآ لبلد هفو یرصلا دوعسلاوا ردراو یسهصح

 هنم بوصخم هللا روک ذم ملستو عيب هروک هنیماما طقف

 بصاغ ارب .رولیبهریدتبا نیمضت یهدناز تمیق ید هبصاغ

 یهداز هللا بوصخم ندنسودنک كلام هلا ملستو عیب

 هلذلوا یدعتم هلکعا تبوغ ین رادتقاو نکع کما دادرتسا

 رولوا نماض یخد یهلصتم یک ینیدلوا نماض ین هاصفنم

 لصتم دناوز زکلاب یک نمس هلبوب و . یرصلا دومسلا وبا
 اس تعاعخد الا یسشا با تام یا
 TR N هوا تی
 باط هنم بوصخم NEE كنلاوح بوصغم اثم نالوا

 یملست و عفد هم توصخهقر هل وا زکلا كکلزیمسوش هدکدتا

 .زالوانماض هلتهج یفجهبمهنا وا دع عنام بصاغ هلغمالوا نکم

 بوبا بلط زکلاب ییهروک ذم دناوز هنم بوصغم نکل
 هابابوصخم .لصا هدکدشا تلط, هدکلر هلبابوصتملصا هکلب

 هرکص ندنو هلفلوا e یدر كنهروکذم دناوز رارب

 هدیدن بصاغ ینعل هسا وا فلت هدن دی بصاغ دوو ھا دیاوز

= 



 ۱ تح 0

 رولک مزال نامض هسنالفیعض عنلا و بلطلادعب ناوبح نانلزیمس

 . هصوحو راتشدر

 کیا 6 هدندب بصاخ كناوبح نالوا بوصخم الثم

 كغاب اب ( كنهجاب رب و یسیرواب و یتوس نالوا لصاح )
 یلام كن بوصغم یسهویم نالک هلوصح نکيا هدصاغ دی )
 یک یح هک مزال یدر هنحاص انع هحنلوا دوحوم ( هلغلوا

 ۱ (.رولوا نماض هسراپا كالمنسا یرانوب بصاغل
 یسلوا نامش بجوم یسادیا كالبتسا كيوصتم الاوز

 هکرولوا دافتسم ندنسهلوارکذ قرهلواقلطم هدلاثهوب یسهلئسم
 . مزاتسم هدهسلوا هدهسا وا لصاح یرکید هنللدب هر دم دیاوژ

 . ردیاض

 لصاح كوب نکیاهدندی بودیا بصغ ینوبق هسمکرب الثم
 نالوا لصاح هدنآ هدیودبا بصغ یهصرع رب دوخاب هسلوا

 کو روک ذم تبصاق هدعب هدهسریو رالاد نکن اهدضاف دی جافا

 هدیصاغ دی هرکص ندکدتیا كالتساو عطق یرللاد و ندقدقربق

 ییدلبا مل ط و کو یلدقرق هوا هسا واتبات لوالاک هن نا هرکی

 همش و هناتعو یتعو هاده رولوا نماض یرالاد

 .رولک مزال ا هحورآ یخد كنهصعو كنوق کقو

 ندراکرتشم یا سار اقر داریم هدننس هسمک کیا اذک

 نم تا لکا یتوس تدم رب بولا القتسم و اسلغت یر

 ند رلکسا لوا قلب رکی د: کد وا لصاخ عورف هدندیو



— ۱۹۸ — 

 نامضآ ینسهصح ید ندرلتوس هدقدل | یسهصح ندعورفو

 . هدیدح یاواتف رول هر دشا

 علم الو ریبصقت الو دست الب یربمت كالتسا یهدلاثم

 هک ردنوحما زارتحا ندنسلوا فلت هدصاخ دی بلطلا دم

 .زلک مزال نامض هروک هبهبفنح هما هدقدلوا فلت ررح هجورپ

 ندیتاما ها دن مو م داور هروک هپ اراش یب

 هنرزوا ربغلام هدنروص كج هديا هلازا یلام دب بصع ارز

 هروک ذم اوز كلام دب هک ونلاح بولوا ترابع نددب تابثا

 .هحمو هباده شهدا هلازا ىلا بصاغ هلغمالوا تباث هنیرزوا

 لماع هدصغ تقو قارصق بوصفم « لیلد و لاو

 كکلام ارز . ردا اضتقا یتسلوا نماض نا بصاف هحلاوا

 نومضم ید دلو و هکو بلاح . ردشات هنیرزوا لمه یدپ
 ربغ لام هلغءهالوا لام لاصفالالبق لح « باوج . ردد

 دلولا ثودح 9 .یبع زالوا قداص ییبرعآ دب تانا هترزوا

 نا الا هناما وهف صغلادم هدب ف تثدح نا ناهجو ىلع

 الثاح وا الماح (مصغل نا ناب قرفالو هنم هعنع وا هف یدعت

 امصغب نا یناثلا هحولاو هلةمق ال لا نال ةناما دلولا نا ین

 بجوملا ضقلا هبلع عفو دق هنال دلولا نمضب هناق اهعم دلولاو

 . ههوج نامْلل

 كرک بوصخم دناوز هروک هبیلاست هلا هحر یعفاش ماما

 اریز . ردنومضم نوسلوا هلصفنم رک و نوسلوا هاشم
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 ربغ لام نیزسقلوا یلذا كنحاص لام بصغ هروک «ملاراشم

 هعفاش هللا هضنح هدنروص و .ردنرابع نددب تاسا هسرزوا

 ینمهفالتخا یهدنفح بصغ فرع فالتخا وش یهدنسهرآ

 . هاده و هافک قاب هنح رشو ه هدامب ۵۶ .ردشعلو

 را اب ناو وعم دنا هم کیه هک را
 بک ار هدوا بودیا هراعا هصخش رب هرزوا كمس كيرشلا

 یتمیق كناویح هلنیج ییدتبا عضو یا لوا نو اا

 ینبدلوا فلت یصقنالو دعلالب ید یروا یک ینیدلو ناصق

 ك لوا ىن نام كو
 .ضەردّسا نامضآ ییتمش كن روا نالو فلت اما بوردّتا

 جسق هلو یعانتما ندمیلسآ بلطلادعإ دوخاب یسیدعت هکر کم

 .یرصلا دوعسلا واو

 ربار ارا یهدنجا یتاوق كتر هسک رب كلذک 3

 رار هلیسرا ل هحنکح هدام ۸٩۰ (یحاص هستیا بصغ
 ا الدا لعاعت نکا دنا تما کیا هایم وق
 . یدلوا ىح هدادرتسا یتاوق رارب هلیسبرا (.رولا یخد

 زرح هلهحوو هرزوا ینبدنلوا رکذ یخد هدهدام ۱۳۰۹ ارز

 كنو یتح تولوا لام كود زارحا یک ناوق «یرآ نالوا

 E OR ناب و رواوا
 ورک یرا هدأ هدام اما بولوا زرح لاب هدمه 1 9

 كنهدام ۸٩۰ هلئسم و .ردکلامو زرح لاب هدهسیا لکد كلمو



 بس ۵ .تس

 زوج تت زا یسدیارکذ اار هدارو طقف بولوا یعرف

 هعضوم رب هه 4 هت .ردنوجحما راعشا یشدلوا كلمو

 یدآ هدنآ كردیا عضو ناوق هرزوا قعالپوط یرآ هننورد

 . هضف ردکنحاص ناوق ی را هس الاد وط

 هغملا كمه بوصغم یخد یلاب نالوا لصاح هدنناب كصاغ

 یخد یاب دلرانو هحنمکح هدام ۱۳۰۹ هکنوج یدنلو قح

 . ردوش هدیلاثم لصا كنهدام و .ردملام كيهسمک كۋا

٤ gmچک هدام  

 قرەلوا ندنکلودنک. ی ندا ذاحا ناکم هد هاب را

 لاب هدنآ هدیونیدیا رپ قرهیلوا یلخدم كنبحاص هاب ینمپ
 هلهجو ینیدنلوا رک ذ هدهدام ۱۳۰۵ یاب كرابرآ ۷ ناب

 کلمو لام (كانحاص)ل نیربانیو دودعم ندنعفانم كن( هاب

 هیلعءانب .رریو یتسبعرش رشع زکلای هبیریم بناج (بواوا)
 < . رولوا نماض هسلیا كالهتسا و ذخا یلاب لوا هنسک رکید )
 نالوا لصاح هلل و یس :هدنسهصرع كاا مکه تن

 بولوا نماض ےل او .ذخا.هتسک یکید یوا ودقوش
 .هحم قایههدام ۱۲6۷» زالوا نماض هسعو ی ویس اما

 لو راه تی ناد دکل اکر کت

 . رد_اکد سقم هوا تبا ینادخ بولوا کلم كنم

 ۱۲۵6 ینجهلوا نماض هسردیا لالبتساو ذخا ېک ینوب هیلعءانب
 .هضف رولوا دافتسم یخد ندهدام



` 
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 : ووتلوا نام هلئسم يا 7 وش

 - هلئسمعوضوم .ردیسلوا كنیحاص هچتابلاب لوا «یسجترب
 رونلوا نط سانمرمغ یرک ذ هدارو كنو ا رظن هنفیدلوا بصغ

 یمهوتیسهالگ مزال نامض هذخآ قرهلواحابم لابروک ذم هدهسیا

 هسمک ندیاالمساوذخا یئشرب اعقاو .ردشهلوارک ذن وجا عفد

 یسلوا یلم كن همك رب یشلوا هدنسلک مزال نامض هنیرزوا
 یسمام لوا حابم نالوا زئاح یالمتساو ذخا نوجا سکیه یی

 ترابسا کوب هلک هلسد نام هدهداب ۱ مکن 1 رواک مزال

 : ردشعل وا

 هراب نانلوا راث هشسرزوا سان ندفرط تاذ رب یدعا

 كنهسمک لوا هدکدشود هد ید هپ كنهسمنکرب ندنرلجما

 بصاع ۸ یر ام غابم ندو كا کک بولوا

 هسشود نیدعا هسې نوګا كمشود هراب وش یلبذ اما .رولوا

 . زالوا صاف نالا بول هلا یرکید ندنغحهلوا كن

 زارحالا دصق لغ هرکص ندکدشود لد هراب و هک ردقوش
 هلا یرکید هردص لی ندنفح هوا كلام هن هسالب وط یلیذ

 رکی E 2 هتن .قاب هنحرش و ه هدام ۲۰ رولوا بصاغ

 .هیضیف رولوا نماض هستی كالبتساو بصغ یباک معم تره
 هکر دیسک مزال نامض هدربدقتینیدنل وا السا «یسحنکیا

 . ردبعرف كنهدام ۸٩۱ هلئسم وب

 یکیسهطروع كلدبص وللتم ینیدلوا یکدیص لاب وب هتشيا
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 ندنعفانم كن هجا هلتهج یحهدباناریط شوق ارز .ردلکدید

 هدحوا بولوا شوق ید یسهطروع یک ینحهیلوا دوذعم
 .ردهدننکح حابم پویلوا دودعم ندننفان كنها ندنکج هلی

 یرطترا ورک دم هک رولتشالک | ندهروک ذم تالیصف

 دادرتسا ینآ یحاص هاب بولوا كلام هستیا ذخا هنسک رکید

 ۱۲۹۷ هسیا دیص بولوا نداق دیص رایرا وب ارز .ننهدیآ
 یدعا .رولسهدیا ذخا ی آ سکه قرهلوا حابم هجینکح هدام

 .ردینپماکوب یسماعانید یلابو رلپرا هدیولینید یلاكرابرا هدهلج

 ٭ یاب لصف #
 6 ردهدنناس لئاسم ضعب قلعتم هراقع بصع

 یرلکدتا فالتخا ندع هدنقح ینابرح كبصغ هدراقع

 كفالتخا وش نوعا قملشالک ۲ یش ها د

 .ردراو مکح یا هدراقع بصغ یدعا .رولک مزال یاب

 هدیصاغ دی راقع بوصخ» یعی .رددر نامض « لوا مکح
 . ردموژل كنعلوا هداعاو در هنحاص هحنلوا دوحوم انیع

 قفتم بویلوا دوجوم فالتخا رک ذلا ین آ ءدهداعاو در موزا

 ی .ردو نانلوا نام هدسلوا مرتف اکا مدام زدمع

 . یاتسهق ردهداعاو در بحوم قافالاب راقع بصه

 یراحبصغن هدنوب هروک هنیخبش .ردلدب نامض «یناث مکح
 نداالب هنسهاخ شو كي زند کر هک هل وش .زاملوا
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 هفسو یاو مظعا ماما هستیا تماقا نذاالب هدنآ دوخاب هسرک "
 هر ده زاعلوا دع شما بصع یهناخ هسمک لا 9 ل

 .ثلاثلا بابلا لبق

 دعتالب هدصاغ دب بوصخم راقع هک ردوش یلصه كلوب

 هتل[ ليس بوصخم الثم یی هدربدق" شدوا فلت ریصقت الو

 هساک هلاح زامهنلوا عافتنا بورک هنلاح لاسموق دوخاب هسلاق

 هسلاق هدنتل | هلکمجوک غاط رب هنیرزوا ضرا بوصغم دوخا

 یو و لش كراع کتوح . رگ هزال نایخ مززک هم
 . زالوا نکم ديلا ةلازا هللا لعف رب عقاو هدنیع هلغمالوا نکم

 . قاب هنح رش هدام ۰

 بوبمهدیاققح بصغ نیزسکلدیا عاقا لعفرب هدلحارز

 کم زلروک ردد نکم اقا تكلف رب هلو هسا هدراقع

 هلا جارخا ندنآ لام كما هلازا یدپ یءدراقع كکلام

 تولوا لعف ر ناللوت هدکلام ها روک ذم جارخا بول هلوا

 هدراقع هت شيا . اده ردلکد لعف ناو هدراقع هسخو

 هلازا وب هدهسبا رولوا لصاح هقح دی "هلازا هلا كلام جارخا
 له ۶ نانلوم هدنک اش لب توشوا *۳۱ لبف نالوا تم

 یهنسک رکید هتشسم 4 ردینم کو, راکفالا جات ردهلبا

 هسا وا منام هلام دخا دوخا هاب عنه ندکمرک هنسهناخ

 ناف لالا عیاض یلام هدهشا دیعبت ندنلام یلام دوخا

 بصغىف رجشلاو عرزلا سیب نمضي | اعناو .هیزازب زم مزال
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 راقعلا مكح ىفوا امهلح نع الة مل امال مركلاو ضرالا
 یاتسهف

 | هقح دب "هلازا « المتسا هدراقع هروک هد ماما هکردقوش

 هکنوج .رواک مزال ید لدب نامض هبصاغ قرهلوا اق هنماقم
 نکاس هدنآ ابو یسملیا هعتما عضو هدنسهناخ كر کيد كن هسمیکر ب

 لحو تبات یسهلطم دب هدهناخلوا كرصاغ هدرللاحوالثم یسلوا

 لیحتسم یعاهجحا كدب فلاحتم هدهدحاو تلاحو هددحاو

 فالخم ةبجوع تسیلیرخاو نامغلل ةبجوم اهدحا نال» هلغلوا
 نم :دحاو ناعق نکیرمشلاک زوحم هاف نتفاوتلا ندبلا عامجا

 . یدلک مزال یلاوژ كکلام دی ةرورضلاب « ىع دحاو سنج

 كن هلط.م دب یک ینبدلوا لصاح یسهلازا كنهقحم دی هدر دقو

 حبحصلاو هیافکو ینعو هباده ردشملیا ققح ید یاب
 . ًاصخیامیناتسهق فقولا یفدحم لوقو فقولاربغین نیخییشلالوق

 تابا یک ییفاش ماما هدنققح كصغ دم ماما « هصالخ

 ا دع ا رک ۱ رد لاک هنک واببا فک كنا ودلع دب
 .یدیارولوالث اق هنت وم ضم كب وصخم دن اوز یخ دهبلار اشممامایدیا

 ین فصو یا كبصغ یکم ظعا ماما ید هیلاراشم ماما کلب

 ردلئاق هنکحهدیا ققحت هلا هلطم دب تابئاو هقح دب "هلازا
 . یواطحط

 دما و یفاتشو كلام یی هال ٌهْعاو رفز ماما نکل

 نومضم كراقع هلبس بصع یک دم ماما یلاعت هللا مهجر

 ت

> 



 5 رد وام الت کیا یر یو خب تا ی

 تن ۱۷۵ ۱
 ها هلبا دم ماما نکل . هباده ردراشلوا لئاق هننجهلوا
 یفاش ماما بولوا دوحوم فالتخا هدسس هدنسهزا مملاراشم

 هنغردلوا مزال هقح دب "هلازا بولوا یفاک هلطم دب تاثا درج

 هدصغ دج ماما نکشلوا بهاذ هراقع بصغ ندنشیدلوا لئاق

 هدراقع طقف بولوا مزال هلطبم دی تاسنا عم هقح دی "هلازا

 . ردشلوا بهاذ هنکودیا لاق هنماقم هقح دی “لازا ءالبتسا

 فالتخا هرع

 فالتخا هرم یهدنسهرا هنالن ماو دش ماما هلا ناخش

 . رولوا یهاظ هدهلئسم کیا رک ذلاق |

 ماست وعيب ٥ خا و بصع ی هباخ ر ةر نوا هلبتف

 راکنا یبصغ كنعیاب یرتشم هدلحیبدتا رارقا یو بودیا

 تان یک ودا كنمودنک هناخ زوک دم هک لوا هدهشا

 روکذم هسک لوا یی .زلک مزالنایض هروک هح هسهدیا

 لوا ارز . زما باحا كمرو هم بوصغم یتمق كنههاخ

 هسیا فالتا بویلوا شما ریغتو لیوحت یهناشنروک ذم هسمک

 نداعدم تاسبئا هللا هم كکلام کلب لکد هلبا ماستو عیب

 هر مه که نده نم وات اما یالوط ندنزجگ

 بونلوا مکح هنهل هدکدتنا تابا ینکودیا کلم هناخ لوا

 مزال نامض هروک هبیفاشو هج ماما . ردیا دادرتسا ندیرتشم

 هدهءهقف نوّم .رشععدارلا بانل ایف هدنهو ینعو هباده رواک
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 .ردشلدبا اتفا هلهح ولوا ید هدهحشو حسح ر یهدم ناخش

 دناوز هروک ههبفنح 46۱ هکردیوصقم دناوز ها لسم
 «۸۸۱» .ردن ومضم هزوت هی تیفاش ماماو نومضم ريغ هروک ذم

 . قاب هنح رش هدام

 زالوا نومضم هلا بصع راقع

 رااشسم ندنسهطااص

 دم ماما هدرردقت شدلوا فقو راقع بوصغم قحا

 راقعو . رد هدنقح نامض موزا هلا بصع یوتف هرزوا یهذم

 فقو :ESE هلع ءان . قتنم رد ردن عفو هد هلتسم ون م

 لوا فلت هلآ هوا تفآ نکیا هدندب بودیا بصغ یراقع

 نالوا لالفتساللدعم هلا منی لام . رولک مزال نامت هدنروص

 . یوح رولوا نومضم هللا نانو بصغ یخد راقع

 رولوا نومضم هدهلئسم ینل ۲ راقع
 ولو ن هدف یا رافع یبعا

 الب ینلت هدیساغ د هدقدلوا فقو لام راقع بوصغم ۱

 تمقنمضت صاغ هلهحوو .رولوا نومضم هل هسلوا دعت

 ا تمیق وش نانلوا لاصحتسا ندنسودنک هحیناوا موكح هلبا

  هلهحو راقع یلوا قرهللوا اشا نوجا فقو راقع رکید

 دی هدقدنل وب تب لام راقع بوصخم ۲ .یواطحط رولوا فقو

 راقع بوصخم ۳ .رولوانومضم هلس هسل وادعتالب يیلت هدبصاف



۰ 

MK ALAS rS 

A 

 ملست و عین هرخا راقع بوصغم ۽ , هدقدلوا لالغتسالل دعم

 .یواطحطردک السا ميلستوعس ارز .رولوانومضم هدکدلدیا

 هدقدنل وا راکنا ندشفرط عدوتسم راقع نالوا هعیدو ه

 اف و . رولوا نومضم هل هسلوا دمت الب ولت ءهرکصندنو

 . یواطحط حصالا ىف فالخللا ىلع ةميدولا ةلئسم و نیبتلا

 یرلعا تداهش هغ دوا یلم كنعدم راقع رادهاش ٩

 هرکصندکدتبا کح نوحجایعدم یراقعلوا ید E هنرزوا

 مزالینامض كراقع لوا هرادهاش هدنرلکدسا عوجر ندنرلتداهش

 لوقلع اماو هاظف یفاشلاو دم لوق ىلع اما . یتتنمرد رولک

 هبانع هب نمضي راقءلاو فالتا هناکف فسو یاو ةفینحیا

 نامضال فالتا نامض هنوکل عوجراب هنونمضی اعا دومشلاو
 ناکولو هتس لقال هل راقعلانا ةس دهاشلا ماقاول تح بصغ

 ی واطحط فال رمضا راقلاو تاش ضع
 ا ناخ كنقو تاذلئاسم نالوا حاضیا الاب هجورب

 یاض كفقو مفانم نالوا نایب هدءراجا ناک اما تولوا

 ۰ ردلعلوا قالرف ندرکیدک ران و هلغلوا هدنقح

 هدنقح راقع بصغ هدهلحم هرزوا ینحهناوا حاضیا ا

 هالحوش . ردراو تراشا هنخیدنلوا حسیج ر كنهدم ناخش

 هلك اشملا لبس ىلعاب یلامعتسا كت رعت راقع بصغ هدلصف ناونع

 ءازجو هلیس هلراج تیا كاسف یفام لعاالویسف یفام ممت .ردزاجم

 ناونع دوخاب . یکیفدلوا هدنسهب رک تیا اهلثم سس ةئیس
۱ 



 تن = ٩۷۸

 بصغ ارز . ردلمعتسم هدنسیوغل یانعم نافع یهدروک ذم

 "لازا هدنو بولوا ترابع ندذخا هلی رط باغت "یشرب هفل

 2 اد ورا تم هجا و هلتمالوا رسم کلات
 . راکفالا 2م اتو باده ردنا

gmهدام 0  e 

 ربضت يآ بصاخ هتسیا ندنلبق راقع رکا « بوصخم إل

 بوصغم لام ارز (.ردمزالیسعا در هنخاص رها صقتتو

 حرصم هدهدام ۸٩۰ ییحهللوا در هننحاص هحللوا دوحوم اتع

 هدالاب یراقدنلو قفتم هعفانشو هبفنح هما هدمکحو پولوا
 . یدنل وا حاضیا

 بورک اصغ هنناکد اب هنسهناخ کلی هتک کد هسک ر الم

 ههنسکوا قرهنلوا جارخا نداروا هسمکلوا هسیاردیا تماقا
 . رول وا هداعاو در

 یلفو عنصاإل یک كلیجرویتو تعارزو ینکس (كيصاغوژ)
 تفل ینعم ءزحالثم ی ساک ناص هنتمق كراقع لوا هلا

 «ناضو . یاتسهق ( . رولوا نماض یتمیق ناص ) هسلوا

 هدام ٩۰۷ یکینیدلوا فالتا نامض کلب بوشوا بصغ نامض

 بویلوا صوصخم هراتقع مکحوب . ردیعرف كلنءهداموب ید
 عفر اذا . ردح رصم هدهدام ۰ یودا یراح ید هدلوقنم

 نا عضولا كلذىف ةميق بارتلل نكي م اذا ریغلا ضرانم بارتلا
 هبلع "یشالف صقنت ناو ناصقنلا نمض هعفر ضرالا تصه



~ ۱۷۵ - 

 ةمیق بارتلل ناك ناو ءاملعلاضم هب لاق ناو سکلاب وب الو

 نكح موا ضرالایف ناصقنلا نكم هتمیق ندض عضولا كاذىف
 هلوقو ناصقنلا مزلب هضراب كلذ رضا و«مغضراب ة رفح رفح ن ٠و :

 هیدنه هیلع "یشال هضراب كلذ رضی ملول هنا ىلا ریش الذ رضا
 . كلاثلا باللا ىق

 iS EAS در و / لا
 هلغلوا كعد شلدبا فالتا بوصخم لام یرادقم ناصه

 هعفاشو هشنح هئاو ققح نامض هحنمکح رهدام ٩۱۷ و ۷۲

 . ردقفتم هدو

 هسلا نود ندنتمف عبد كراقع < روک ذم ناصه قحا

 هدانز اب لداعم هنتمف عدد اما بولک مزال ناصه نامض ارصح

 راقع هرزوا ییادنل وا حاضبا هدنح رش هدام ٩۰۰ هسرولوا

 روک ذم هنم بوصغم هلتهج یییدلوا دودعم نده ور لاوما

 هلقعوقىل | یراقع دوخا نامضت یتمرق لک هلکرت هبصاغ یراقع

 . ردرخم هدکمردتا نامضت یتمسق ناصق رارب

 یررب رب كنناخرب ال كلم (یکیدلیا بصغ هنسکرب الثم)
 هدیزاوا بارخ هلسس ال لیمو ( یمانکس دوخاب بودیا مده

 (.رولوا نماض یاصق رادتم) عامجالاب ( هسلک ناصقن هنتمیق ۱

 لاثملا دوبق حاضيا 1

 رکید هسمیکرب بویلوا یزارتحا ریبعت وب « یردی رب ١
 < هلا الا یو او یا ی
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 توس تک لوا یتمق ام كمودهم یاب هتسکوا

 ارز . نمهریدتیا نیمضآ یتتمیق كنهصرع هسخو .رریدتبا
 . هدیدج هعومجم ردعاق هصرع

 و بس دهاع توصعم تضاف اما «هلستس یتانکس ۷

 مده هلبا هبوامس تفآ هکلب هدیویلوا مدینم هلبییسیمانکس نکیآ
 مزال نامض هروت هنخش هسا وا یراط ناصه هنتمق دوخا

 هدوشموق نکیانک اس هدهناخ بوصنم صاغ که وش دز مزال

 مدمم یثان ندهلزلز اب قرتح یالوط ندع رح نالویعوقو
 . لک مزال ناخ هصاغ هسل وا

 یدیق لعف و عنص هدنرللاثم و هدنسهیناث رقف كنءدام وب

 هب وصغم راقع بصاغلا منصالب هروک هد ماماو شعلوا یکذ

 هروک هنشیدلوا نومضم ید هسلوا فلت و یراط ناصق
 ۰ نفی تراشا هنفیدنل وا رابتخا یهذم ناخش هههلحم

 ا ینادلک رال ناک كناضف نالوا هلدنم كا
 لعف هکردوش قرف .دوبلک مزال یامض كناصم نالوا عنصالب

 دلیفالتا هسا راّقع بولوا هلتفالتا كصاغ ناصم نالوا هل صاغ

 طرش قعلوب هلطبم دی تابثا و هقح دب هلازا قرهلوا نومضم
 ینج هلوا نومضم هدکدلدیا فالتا مدا ی نالوا رح . ردلکد
 بولآ عالی وات N مکه تن تب

 رووا ناص مک هنا ل هنسەص ع یدک

 ۔هسا الام یناکما مدع كن هم دی هلازا هدنآ «راقع یدعا

NT 



 در

 رولوا نومضع هلا فالتا کا لکد نومضم هلبا بصغ هلس

 .دوعنلا واو ناکسمالنمو یابز و ینعو هیاده

 لوالاک بصاغ هکرولوا دافتسم ندنو « یاصقن رادقم ۳

 یبسو حاضبا هدنح رش هدام ۸ 2 هتن . زامهنلوا ربج هیاس

 0 رول وا ناس

 وه حیاتی پنا را

 هناخ ندشتآ ینیدقا هدیوصخم هناخ كصاخ كلذک ) 1
 (.رولوا ن -هماص یتمف ايم زز عاجالاب بصاق ( هس )وا قرح ۱

 شلدا فالتا ندنف رط بصاغ راشع بوضغم هدلاح و ارز

 ردقافتالا یسلوا نومضم هللا قالتا كراقع بولوا كعد

RA 

 ا داتعم فالخ لرو نوسلوا شا داتعم رب رک یثتآ

 اطم هلهحو و یخد هدرلاوتف هک رد واسم GE نوسلوا

 هل روهظقیرح یخد هدنروص کیا ین .ردشملوا رک ذ قرهلوا

 غ ررجاماكراقاۋ . روم زال ناب اوا ها

 هدهساا زلک مزال نامضم A وعوقو قا رح هلغقاب شت | داتعم ر

 قرتحهاع هلسس یاش | داتعمر هلهحو وب هد هلا بوصخ+بصاف ق

 ا هکر دوشقرف .رولک مزال نامخهسل وا

 عورشم ربع یتاقا هدب وصخم تصاغ و عو رشم و م 8

 ردملطو

 یالوط ندشرح ندیا روهظ مداح هناخ روک ذم اما



 بس ۲

 هلا ماما نکل بوک مزال ناخ هروک هنخبش ةسلوا قرح

 هب هاب یکی دلبابصغ كن هسمیکرب مکه تن .رولک مزالنامض هروک
 وص هب وصخم ضرا دوخا 1 راحشاو هشاهدب ولک لبس

 هسل اق هدنتلا | وصاباکض رار وک ذمدوخا هسلک ناصم هنتمىقهلقمصاب

 . هب دنه زلک مزال نامه هزوک هنخش هنب

 هکردوش یتمکح كن هملندندشآ | دفا كمصاغ هدهرقفو

 هد قف ون دازک نکیا هدندیراقع کیدا بصغ له و

 هدیویلوا هلیلف كبصاخ رانیزو ررض یهدهرقف کلو كرکو
 نام ورک هن هدق دل وا عفاو هللا ییعف تا ر رکید

 هدنروص وب هروک هد ماما و . رولک مزال هنیرزوا هنسک وا

 نا کد ندا قوا با تضاف تولوا رک شام
 راقع ییدلبا نضع كنصاغ الثم هک هللوش . روات ردا

 رها هام نا هتک ر کد نکیا هام دی

 هان وا هسرلبد هبصاغ هسرابد بولوا ريع كلام هسا عطق

 هدهسلا نهدیا عوحر لات فا . رواسهربدتناپ نامضت

 هرهوج ردیا عوجر هفاتم بصاف هدکدردشیا نیمضآ هبصاغ
 لوالا باباا رخاوا ىف هیدنه و. تصالا لئاوا ق هزازب و

 . بصغلا نم

 ہک هدام = ۹٩

 یص ( هسرزوا كا بصاغ هدي ولوا ضرا بوضخم را



 مس را :

 شراحشا) وللثم هرتاسو مورک (دوخاب اشنا ها نوجا

 كرانوب بلطلا یدل هسیا لکد رضم هضراییاق هلرلنوب ( هسا
 لاعرد € یرانو ) هلس هسلوا شک ۱ندنتمیق را

 هنحاص قرهلوا غراف ندراحشا اب ها ( یضرا هلبا علق إل

 یتح . یواطخط (. رونلوا صا هصاغ هرزوا ڭا در إل

 هبنبا دوخاب ردرضم همراحشا اب هینبا روک ذم علق «بصاف

 یيحهسهدیا عانتما ندعاق هلسهنام ردهدایز یتمق كمراحشا ی

 تمام هعلق ود ردمات هضرا راحشا اب هشا هنم بوصغم 9

 = نکیا لکد رشم هضرا یلق هاراحشا ا هشا

 ید یتساعدا مردیا فرم كرهربو ینراتمیق لر اب ها
 رضه هضرا یلف كراحشا اب هشا هکر دقوش :هحیم نحهدیا

 تالام هنقح كما كلج یراحشا ا هشا كم بوصخم هحن) وا

 . یواطحط ردروک ذم هدهنا هرتف یدنلو

 ندیانارج هننامرکد كلم كنهنسک یکید هسمک رب اذک

 هعضاوم ییدلک هدیا نبط ءاقلا بولوا هدنفارطا هلرهاط رهن

 هبهنس وا یراجشا هسمیک لوا هسلیا سرغ راجشا الفت

 سمت و کهن نوبیدچ دوج روان دا منو
 ید نزسقلوا ىذا كن آ هدنسهصرع كنسهچوز "

 یمهحوز هرکصندکدشا تادحا ان نوعا یش ٩
 روک ذم هدنرلکدتا مسق یهصرع هرو هلغلوا توف



mGنا  
3 2۳ ۳ 

 Cee م ۳ 4

 سس 4 —
 رضه هنهص صع ییاق كنان هلغلاق هدنسهصح كراو رهید انب

 رو واتس داتا كا عطف یانب هسمم لوا ندشدلوا

 . هض و راضهد زردیا لاخدا هاربم ییاتب

 7 دویقلا حاضیا ۱
 اریز .ردلکد یزارتحا هلبراتعا رب ریست و « ضرا ۱

 هتک وا هلغلوا هدندب I یسەناخ كنهسمک رب اثم

 تا لس او حح رم نالوا نک اس ارام مد

 تصخر هنوسحم یارجا ندنرحا یفورصم و نذا هنربمعل

 تاکو لوا تتهتسک وا هسا یمعت هدوا هدکدرب و

 رضع هضرا و كاد هدلاح ینیدلوا نزاحا و یتسنوذأم و

 را درب مر رفت یاب صشوا
 یحاغآ رب هسمیکرب هکهلوش .ردیزارتحا هلرابتعا رکید .حیقنت

 هدنساب ےل لادا هنساس ینیدلوا هدکٌعا اشنا بودیا بصغ

 مزال یتمق هننرزوا صاغ و لئاز كلام كلم ةا لارا

 یجاغ | بوصغم هلبا ضقن ینانببصاغ هدرپدققتوب .هرهوجرولوا
 هلیلدب کاح رکا .رولیقاب هدکدتساكما در هرزوایسیلصا لاح
 زونه E رکا و .ردوو یقح اکو كصاغ هسبا رکا مکح

 در هلبا انب ض هروک هیاهتف ضعب هسیا شمالا مکح هلبلدب
 هروک هیاهقف ضمب رکید طقف بولوا لالح و راج بوصفم
 مم یواطحط ةشاف الب لالا عییضتل ۰ ردساکد لالح و راج
 ۱ , راتمارد
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 ےن ۱۸6 تک

 ةجاسلا كلعت هناف هلانب ىف اهلخداو ةجاس بصغ لجر "

 "یثیعاحاطصاناف ءاوس ءانلاوهجاسل اة مىق تناکنافاتمسق هبلعو

 ردق ىلع امینی نعلا مش و ام يلع ءانبلا عاب اعزانت ناف زاج

 . هعاخ امهلام

 ینسهسبااهدب ودیا بصغ ینکلیبا كن هنسک رکید هسمیکر ےک ەتن

 لرهلدتناضق هسلا هنخو بولوا نءاضیلدب ثكکلسا هسکید

 . ءهوج زامهناوا دادرتسا كيلما

 هلاهمتسا كبصاغ بولکمزال لاحرد كلدیاماق «لاحرد ۲

 نکشمکیدران ادف هدیوصخ* ضرا صاف هک هل وش .ردقو يیح

 3 بصاغ هتک ا ینعلو تارا هدیص مموم هلم بوصخم

 لای هسا ردق همسر تقو هرزواكمکید یرلنادف لوا هدناکم

 ولو ۰ اما لاهما هغ داوا اجر تعا تی وصعم ا

 هدنه كلذ ىلع اضارت اذا زوم هناف ضرالا تحاص یرتشا

 . نماثلا بالا قف

 ندنعفرو عاق بصاغ هدردش و « رونلوا صا هيصاغ ۳

DE O O AT 
 ردق قرهلا تصخرو صا هنعاق هرز وا ik ندصاع ییلق

 راجشا دوخای ضاقنا لرءریدتبا علق یرلنآ هلا تنو«فورعم |
 ندبصاغ ید ییاق تنوم هدکد تیا میاست هبساغ یهعولفم |

 علق تاذلابیرانوب ید ییحاص ضرا مک هتن . هج رول هلآ
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 جاغآ كبصاف هدهسیا زلک مزال نام ینالوطندنون بولیبهدیا

 . هیدنه رولک مزال قمامریق یرادیمهریک و هلغوط و
 هدنلاع ثتدح هکردندن وش یعوزل كدر و علف « هلا علف ٤

 ردقو توبنوقح نوجا رمط اط یعب قح ماظ قرعل سل

 مافو مرام ماص ییصو هلا ط كقرع هدنو بولوا شلروم

 سرغی یژلاوهو ماط قرع نیو یایز ردزاحم ندنلییق هلبل
 سیا یا ةفاضالا یوردقو باصتغالا هجو ىلع شرالا

 هدر و .یرصلا دومسلا وبا هعلش سوي لب توبن بصاف قرعل
 هبلعءانب بولوا قاب ققح كضرا بحاص هلقمالوا كل سم شرا

 بیس رب هلبوا هکوبلاح ردیا اضتقا بیس رب نوجا ضرا كلم
 عضو یشرب هنباق كنهنسه رکید هسمک رب هلتهج و ردقوب
 یخد هدنوب یک ینج هنلوا سا ها غیرفت هستیا لاغشا ین آ هللا

 .هباده رونل وا صا هلب اره

 لئاسلا عرفت

 . ردپا عره هيا لئاسم هنیرزوا یمهرقف وش كنهلج
US Eرک  

NE NED 

 . هج رارولیب هریدتبا علق
 ی هدهصیع كلرتشم هلباهنسک رکید ؛هسمکر هلئسم ۲

 هلرهربدتبا میسقت ینهصرع هنسکوا هدکدتنا تادحا انب نوجا
 ۲ رولر هر دتا علف ی هینبا نالاه هنس هج
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 وا هردش ینادلوا رضم هب هصع عفرو علف وشا

 .نیل وصفلا عماحو هحهم نهدیا هلخادم ههشاو تعنا#ء کوب

 ةيحانیف اهسیغو لجر ضرا نم ةلات علق لجر هلم ۳

 هباعو سرافلل ةرجشلا تناك ترکف ضرالا كلت نم یرخا

 ناف ةرحشلا عطش بصافلا عؤيو ةلالا عطق موب ةلانلا ةميق
 همیق هبطعب نا ضرالا بحاصل ناك ضرالاب رضی علقلا ناك

 . هاخ هعوطقلا ةرحشلا

 ءاهقفلا فالتخا

 كراحشاو ها ثدح هدنرزوا ضرا بوصخم «اهةف ضمب

 نوسلواناصم هلرکونوسل وا هدایز كر ند كضرا یتمیق

 خش هک ردراشملبا نا ینکج هلک مزال یلق كراحشاو هنا

 .ردرلشعا اتفا هلهحوو یدنفا ىلع هلا دوعسلا وبا مالالا

 قاح هللا باکترا یعورشم رغ صا صاف ةقیقحلا یف

 یتهج یتعفم كنناح هدصوصخ ییدتا تبانج هدلاح یتیدلوا

 رولوا هداز ندهصرع یتمیق كنسهشا كمصاغ ینعا كلدهزوک

 هنسعا كلم ینهصرع نوجا نوسلوا عياض ىلام كبصاخ هسیا

 یدس كملط باب ندننجحهسلوا تلادع قفاوم كمرو قح

 ندنسهرقفرک ذلافن | كنهلح هکردمزال یماققالطالا لعنوجا

 . ىع رولوا دافتسم علف موزل قالطالا ىلع یعب لوق وب

 ٩۰۲ و یراسیتخا یصغ لعف كبصاف هدهروک ذم لئم
 وش هلغلوا یرارطضا ما لاح نالوا مقاو هدلئاسم یهددام
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 رد هاو 00 ا یددهدام ها یکذلارام هلنا هللتف
 هدنصع باتک كحق هلسهمزال تالص# هلّسموش ء حقت

 : ردشعلوا را

 که لب وش ردراشملیق عبات هكا یلقا ءاهقف ضم رکید

 ضرا كلام هحلوا رنک ایف كضراو لقا حیف كنان الثم

 كناس وللثم ینبدلواییح هکلع یان اطعالاب یتمق كلان هصاغ

 اظعالاب ی فاض را هسناوالقایق كضراو کا یف
 مالسالا خش هدهسیا رلشلوا بهاذ" هنکحهدیا كلم یضرا

 . ردشملبا ناس یغیدلوا راح اتفا هللا لوقو دوعسلاوا

 یتسم ندفالتخا ۱

 بدلوا كلم «ضرا بوصقم فالتخا رکذلارام كلذ عم

 سا هلا درو علف اقلطم هسبا رولوا فو اما بولوا هدنروص

 . ربمالا عمت رونلوا
 علاق ىعل 6 رضع ا یلق كراحشا اب هشا رک او #

TROT COT 2 تیک e ° 

 ۳ ضراع شح اف ناصش هدیر وص كحهدیا داسا یخرا هاسس

 كرك ندنتمیق كضرا یتیق كراجشاو هینبا ( هسیا إل قجملوا
 ر0ا هن رايد ت بوصت+# نوسلوا ناصق كرکو هدایز
 ها یی ( یرلن | هلا اطعا یت راتمف قرهل وا علقلا قحتسم

 یساضر كسصاف هدنو هک .(رولس هديا طبض یخد ل یراحشاو

 O E هر ارو ردو طاق

 جافآ و 9 کنوح . باده ردراو ترم عفد ید ندنتسکیا ۱

er ۳ 



E ANE 

 دمو رارضا اک آ كءامرو هصاغ یرلن | هلغلوا لای كبصاغ
 هنبحاص لام ید هدمیاست هللا علق یرلنو یک یفیدلوا راج

 هسیا ررض بولوا ررض همه بوصقم یی ٧٩ هجنیجوم هدام
 . یبع ردلکد راج ندنک ودیا عون#

 دوبقلا حاضبا

 هلا شحاف ررمض هدح رش یاننا هراسعو «هسلا رضم ۱

 یجهک لیلق ناصق هضرا هلیبس علق اریز .یدنلوا ریست

 نالوا بوصخم قرهنلوا علف هشا اب را حشا هسرولیشالاک |

 ید یضرا ناص بصاغو . رولک مزال یدر هنحاص كضرا

 ( . رات در رولوا نماض

 هکردندنوش یکم زال كتمیقو «قرهلواعلقلا قحتسم ۲
 اشا یراحشاو هذا ی یرارف قح هدهصرع لوا كسصاف

 زلک مزال یرلتمیق اياق كرانوب هلع ءانب . ردقو یتح كلا
 ثادحا انس روت راهم هجا کا هشاح دوعسلاوا

 هدنح رش و هدام ۱ یودا لب و مکح هس اسیع جافآ اب هسلبا

 ۳ یدشعلوا حاضبا

 یعب هدردفت و هکرولوا دافتسم ندرمعتو « رول هديا ۳

 بوصخم یخد هدنروصینیدلوا رضم هضرایلف كراجشاو هینیا
 بويا كلم هلبرلتمیق ملقلا قحتسم ىراجشا اب هینا هنم

 یواطحط ردراو یتح کەر دشا علف قرهلوا یضار هنیررض

 ندررض یا یسلوا شلریو هم بوصخم كلم قح ارز



 ۳ ۱۹۰ سس

 .ردروکذم هدنح رش ها ءرقف یرظن كنو .یدا نوحماهاقو

 هلتسم یثتسم ندلوا هرقف

 ندنتمسق كصضرا ىرلتمق دراحشا اب هسا طقف )

 هسمیک ندیا سرغ جافآ دوخاب اشنا ها 6 هدیولوا هداز
 هدهالا سفت م یعرش بید ) ودیا هدافا یلم هنسودنک

 ینیدلوا (شعلوا سیغدوخا اشنا (۱)هلیمعز إل قتلوا دوجوم
 ارخ وه د اوا دو وما هد رمال یا تس زوک دم لاک

 كضرا یحاص كراحشاا هنا هدناح لوا هسیا 3 ردا ققح

 تماس گام وش کرلو منردب کل یحرا ابا عایق

 . ردراو طرش يا هدکلع و یعل . هلو یساضر كضرا

 ندنتمق كضرا یرلتمق كراحشا اب هبا «لوا طرش

 هداز هرو دم تما هل هجو و بولوا قلوا هداز

 . رولوا باقم هتمق و عطقنم كلام قح ندهصرع هحن وا

 ا وو مت ن كنم راجشا اب ناور داو
 یضرا هلبا علق یراحیشا اب هنبا هدیوما لامعتسا ینةح وش

 Ik راک اح .رول وا رظن هدنروص یس دلوا یارب هدر هنحاص

 یضرا لوا قترآ هسيا شعاموکح یصاف هلیسما اطعا ینتمیق

 ضعب ینکحهلبهدیا در مکحلا قول له هدهسيا نمهدیا در
 . یلالنرشو هدنه ردشملبا رکذ مماشم

 بذکر کا لطاب رکا و و ثلثلا تاكرحملاب معزلا (۱)

 ۰ ردنددادضا



 سس = ٩۵

 ضرا لوا یسیغ كجافا اب یماشنا كنەبنبا «ینات طرش

 یعرش بس «نالوا دوجوم هدنقح یلوا کلم كنسودنک

 كراحشاوهنبا هسعلو لوا طرشیدعا .ردللوا هسرزوایمعز

 كيهدامو لسم مکح هسعلوت ا ط رش یک > هلک مزال یاق

 . ردنا تعحر هنسل وا هرقف

 لف هلراحشا اب هنا ارز . ییلبئد هدیولوا هداز

 د كلام كس رکی دیر هدرب دقت ینیدلوایواسم یتمقكنهصرع

 یشرپ یک كما سقت ین كلردیا عیب هدیسکیا دوخاب كمریو
 راحشاا هشا هلا هصرع الاو .امف هسا راردبا قاغا هسرزوا

 .یواطحطو یلالبئرش رونلوايسه هدنرانب قرهنا وا عي

 هتنرزوا هص رع نالوا ثوروم ندنردب هتک الثم ژ

 ندکدتا اشنا هشا هلفرص هما هدایز ندنتمیق كنهصرع لوا

 كن هصع هک الا هسقح قحتسم هبهصع یر تک

 ینهصرع رز هلیب هسلوا یضار یحاص هصرع ( بور,و یتمیق
E۱  

 . ردحاضرا جاتحم یسهرابع لا هلف رص هاو هدلاتم وب

 هسخوب بولوا ربتم یراتمیق کءهدرمالا سفت كراجشا اب هبنبا
 یمق كن ۹ صرع الثم هلغمالوا ریتعم یقورص» كنهسمک لوا

 كردیا فرص هراب هلضف یحاص هینبا هدلاح ینیدلوا اریل قرق

 یتمق كنهّشا هدنو ه سلوا شریدا هوا شا قط

 هل فرص ها ندنشجهمهللوا دع هلضف ندنتمق كه ص



— ۱٩۲ 
 هنسهقشح تمق كنان ها نانلوا فرص دصقم ندنسهراع

 . ردجعد هدردش یییدلوا لداعم

 هد ز ردا هدافا تلم هنسودنک عقاو بصع «بصاغ

 و ی فدا هوافتسا ندنکع هرق وشا هاساخدا شال

 U مت یعد ناو
 ح . رولوا دافتسم

 ؟یعرول-هلوا یعرشبیس هقدصلوقو باماو ارتشا طقف

 E لس ا وا ندای کد كەم و نام یک

 هلهجولوا هدهص رع ییدناذخا قرهلوا قدصا ههدوخاب ارتشا

 تاماو اعدا يا هلغمقح قحتسهر هب هص ع هرکصندقدبا تن

 ؟یعرولوا یراح یمکح هلال هرتف وش هسلبا طض كردبا اعدم

 هل رلنوب هرزوا ینیدنلوا ناب یخد هدنسهدام ۱۲۸ كنهلحم
 هلغلوا راکرد ینیدلوا ندکلع باسا یک ثرا روک ذم هدنلاثم

 كنوع س چوا نانیروک فلاخم کوب رهاظلا بن رار
 .رونل وا تردابم ید هنله ر زهحورب

 یلاع دیز بودیا ع هدیز هایدودح نوا دنه «هلسم ۱

 ود ردم یر كراود بنز یراح هرکصندلسی ترد بوابرلانب
 بايز هسلوا هداز ندنتمیق كرب یتهیق كنانب بودیا یوعد
 رداق هغمر دق ب هدیز انب بودیا تابثا یکودیا كنیدنک

 AE یدامعلا دوعسلاوا رولوا

 اش هدنا كرءدیا ارتشا یهناخ رب هسمک رب « هلئسم ۲
1 

۱ 
۲ 



۱4۳ 
 هضقن یانب یرتشم هسلدیاطبش قافحتسالاب یمن هرکصن 31 ٩

 یرتشم هرکصندنو .(۱) ردقو قدا كنکیرش ارز :ردروبحم

 هلبا یشرب هنحواب قره یتضاشا كنسانب هسرابد تولوا رخ
 یدلوا یضار هضافنا هک اتقو یرتشم اریز .نمهدیا عوجر

 هنعبا یتضاعا هسرلید . یدلوا شملبا ارا ندنسهدایز یعبا

 ۵۸ .رر دتا نمضت هنعیاب یتمنق ادم كتساس هاردیا كرت

 ةلأسلاو ادحاو یرتشلاو نينا عيابلا ناك ولو . قاب هبهدام

 . نیلوصفلا عماح ساک هنانب ضقنب یرتشلا و اهلاح
 مدهلاو ارتشالاب ندبصاغ یهناخ رب هسک رب « هلئتسم ۳

 ووا ت هوا رضا له و ساک ها لات هک
 .رونلوا در هکلامو عفر هسرولوا رسبتم عفر بولوا لبلق انب

 هسرولوا دن نامز هدنعفر و رذعتم فر بولوا رثک رک او

 هب یرتشم كرهدیادلرت بویمریدتباعفر هسراید بولواربخ كلام

 . بصغلا ف هدنه رردتنا نیمضت یتمق كنانلا عم ضرا

 نال لاا دایر را
 دوخا اشنا هسا بصاغ هدیوصفم ضرا « مالک هصالخ

 .ردرلشعا فالتخا هرزوا لوفج وا ايف هدکدتسا س جافآ

 كضرا هلبعلق اب مده ككراحشا ابانب قالطالالع «لوا لوق

 .(۲) ردیدد "
 . ردکرک هسلوا هدنسانعم هسیا لقا یتمیق كناس(۱)
 ۱ هردنننم اکو لعل هم یجرب لوقنم نددوعسلاوا )۲(

۱ ۱۳ 



 ۱و
 علق اب مده هسیا لکد رضم هضرا عاق اب مده « یلاث لوق

 یسملیا كلم یرلنوب كنيحاص ضرا هيا رضم و یسلدیا
 هدایز ندنتمیق كضرا یرلتیق كراحشا اب هبنبا یک ینیدلوا

 نوسلوا نوسلوا هلیمز یعرش بیس سرع اب اشنا هسیا رولوا

 .رديسمنلق عات ه رنک ۱ كالقا

 یلق كرللو هرزوا ید لوا راشتخا هدهلح ثلا لوف

 كم بوصغم هسیا رضعو ىسلديا مدهو علق هسيا لكد رضم

 هلیممز یعرش بیس ساب اشنا ریارب هلبا یسماوب کلم قح
 .راتم در ردیسمناق عبات هک | كلقا هسیا رولوا

 راد هسیغ اب انب هدریفلاضرا

 همهم تالیصف

 هنساطعا كەيت تالبصف راد هسرغ اب انب هدربغ ضرا

 روک ذم هدشنوناق یضارا « ضرا هک هلوش . رونلوا تردایم

 . ردمسف شا هرزوا ییدلوا

 نانلوبیکلم كنهسمیک رب .ردضرا نالوا كلم «لوا مىق
 هردعوت یا هدول کر ضراو یرشع ضراو هصع

 هلی هنسک رب رکید هلا سزات ا یناب ضرا روکذم «لوا عون
 هال وا روک ذم هدهدام ۷۳ کج كنو . ردنالوا كلرتشم

 كسراغ ۱ یاب هدضرا روک ذم «یناعون .هنلواتعجاس هیاروا

 هدنو . رولوا کلم كربغ القتسم بويعو یسهصح چیه

 ۱ . ردراو هجو ترد هدسیغ اب انب نالوبعوقو



— ۱ 
 یدنک هدا هک و هدا ترا تام لاو

 کهدنروص و ؛ردیسما سر جاغآ دوخاب اشنا هییا نوجیسف
 هراعا اب .یدک هدءدام 6۳۱ یمکح هک رولوا هراحا اب نذا

 . یدلبا روص هدءدام ۸۳۱ یخد نیک كنو .رولوا

 ا هتشمک رو هاسداو صا كش را تاب ۶ فحف

 كنوب . ردیسعا سرع راجشا اب اشنا هبا نوجا ضرا كلام
 كضرا كلام هک هلوش : ردشهلوا ناس هدهدام ۱۵۰۸ ییکح

 بولوا كضرا كلام سرع اب ان نالئدیا نوجا كلام هل ما

 هضرا كلام یعب 2 هلف رمصم هرم القا ا

 یدنک ینسهاخ كنسهحوز هسمکر اله هک هل وش .ردیاتعحام

 بولواكنهحوز «ترامع هشاریمعت هلسنداوماكنسهح وزوهلملام

 كالا نال .رولک مزالیسلدیاهیدأتهنح وز كف ورصمندنف رطهجوز
 یه اهناک نوکف املا لعفلا لقتنف كلذب اهما حصدقو اهل

 عجریو قافنالاف عوطقم ريغ وهو اهکلمیلع تف هترمع ىتلا

 . نتفلا تاعقاو ندلاءاضه رومال اك اها ةحيصل الع
 کر قر دوا یذاو ما كضرا كلام « تاات هحو

E OP OT O O 

 .ردیساسیغ راحشادوخاب اشناهشا نوجا ضرا كلام هدنآ

 لیصفت هدنحرش هدام ۱۵۰۸ رکذلا فلاس یخد یمکح كنو
 لوا بولوا كضرا كلام راحشاو اس لوا هرزوا ینحهنلوا ۱

 .یتش لئاسم ی زاتح در رولوا عربتم هدنف مصم هسک

 ناتشلوا قذا كنا یا كانسهجوز همك رب الت



 ۱9و —

 یلام كنسهحوز هعواو تاریمعت هسا ربمعآ نوجا یسهحوز

 هنسهجوز قرلوا عربتع هدهعقاو فراصم هک لوا تولوا

 دق و املع كلذ باحا ف هل هالو ال هلال . نمهدیا عوحر

 .ناتفلا تاعقاو اعربتم ناکف هاضرب یه هتکلم

 ۳ هر قالوا دا تكضرا كلام عیار هجو

 رد SR جافا دوخاب اشنا ةا نوجا یش ودنک"

 د و هانتشهدام وش فیل یکخ تلو

 .ردشلروک سام یداراهداروش كلاثمرب بابللادارطا هدهسیا

 نزرسقلوا یذآ كنا یتیسهاخ كننهحوز « هسمک رب

 یلمكنسودنک هعقاو ترا هنا یمعت نوجما یسف یدنک»

 یلم كنهسمنک لوا مزاول نالوا لامعتسا هدانب اود .رولوا

 مزاول هلتهج ینج هبمقج ندنکلم نیزسقلوا یساضر بولوا

 نوکیو .دولوا صاغ ییهصیع قرهلوا یاب یتکلم هدهروک ذم

 تیلطنا غیرفتلاب صمؤيف كلم هریغكلم الغاشو ةص رملل ابصاغ
 . نتفلا تاعقاو كلذ هتحوز

 : ردعوت يا ید و .ردضرا نالوا یربم ءا مق

 نالوا كرتشم هدنسهرآ یسهقشب هلبا سراغو یاب «لوا عون

 هل سەدام ۱۱۷۳ كنلم یمکح كلوب . ردیربم ضرا
 ۴ . رولوا دافتسم ندنسهدام ینشب زووا كدنضارا نوا

 0 ۲۳۰۵ ۰ تیبا ناسا E لارتتشااب هک هایوش



AE 

 نوحیسودنک نیزمسقملوایلذا كاد یر ند رلکرتش» هرز وا

 كيرش رکید هسردیا سو ثادنحا راحشاو هشا الوضف

 لباق دوخاب ینیدعلوب مسقت لباق یضارا هدکدتبا بلط یتفر

 ییدمتسا یه و چه ند رایو شد هما مس

 .رونلواعفر هلضرا بحاص تفرعم راحشا اب ها لوا هدرردقآ

 لاق یخارا لوا ہدک دشا تاط یمن یز لند ا

 میسقت هلضرا بحاص تفرعم یضارا روک ذم هجللوا مسقت
 هدفدنا وا عفر همسقلا لق راحشا و هشا لوا ارز .رونل وا

 هدقدنلوا مست اما بولوا لطاب هیاکلاب یتح كسرافو یا

 هدنروصو .رولوا شادیا هظفاحم یقح یرادقم ین ی

 یما كنهدیا تباصا هنن مح كسراغو یاب ندراحشاو هبنا

 اما . ردیا فرصت یک ییدطد رسواوا ا و 5

 بحاص تف رعم ۾ هل لط ا تباصا هنسهصح ارادهصح

 وا عفرو علق هلجرا

 هشا هدنمسق ر كنضارا كرتشم یر ندرلکرتشم £ 1

 هلضرا بحاص تفرعم باطلا ررحم هحور هسلبا ثادحا

 الاو . اہف هسردیا تباصا هتسهصح كنسناب هشا بول وا مس

 لی دح حرش ندیا وزرا یتالئصف كنهلتسم و . رول وا علف

 .نوسشا تعحاص هضرتا مات یضارالا نوناقل

 هدنف رصآ هدهع كيهقش القتسم بولوا كرتشع «یناثعون

 رکد هدالاب ید هدسغو انب هدیریم ضرا عون وب .روللو



 ح ۱۵۸ —
 هک راو رد-فوش . زولوا یراح یماکجاو هم را هوحو نالوا

 كمك یه راجشا اب هبنیا نانلوا ثادسحا هدیریم ضرا هیوب
 یصان كرک ییعب نوسنلوا هسا شعلوا ثادحا ندنفرط

 اقا ادیب ندفرط یقرصتف دار و .ندتشاب

 هدزعامز هدنروص ینادنلق ثادحا ضرالا بحاص نذا الب

 یرانو كضرا بحاص هحنماکحا یخارا نوناق نانلو ىع

 .ردراو یتیحالصو قح هکمریدتا علق

 واط اب كنهسمک کیا هرزوا یاد نالوا رکذ افن| الثم

 كضرا تحاص و هارکید کش دحا هدضرا نالو مدیق رتصل

 میسقن یضارا هلیبلط كاکراشم رکید هدقدپاب انب نیزسقلوا یذا
 هدهس)ا رولوا كلا هبشا تباصا هتسهصح كسناب اب قرهنلوا

 .رولس هر دتا عفر یاب و ضرا بحاص

 : هديا ,ناس ی هما را هوحو یدمش

 هدیره ضرا هتل هلسدا كضرا فرصتم «لوا هجو

 نذا ی هدنروص و . ردبسعا سرغ جافا دوخاب ثادحا انب

 دافتسم ندنسهدام ۵۳۱ كن هلحم كو . رولوا هراحا

 نابتسم ند هدام۸۳۷یغد یمکح كنو .رولوا هراعا اب . رولوا
 . رولوا

 هدضراشدلوا فرصتم وناطاب كنهسمک رب هکراو ردقوش

 ۱و د و قوا ابو كسك لوا هتك طیف
 یدنک هلملام ALS یار قلوتم هتعارز یکن مرکدو

O SE TRY NI 
HIE 



— ۹۹ — 

 علق یانب لوا یقترا كنهمک لوا هسلبا اشنا نوما یش

 . نبت راجالاعماح زامهلوا یقح کمر دتا

 ضرا هتسمک ر و صا كضرا یفرصتم 9

 ۱۵۰۸ یمکح كنو هدکدشسا سر راحشا اب اشنا هشا هدیرمم

 فرصت هل سا كضرا فرصتم که وش .رولوا دافتسم ندهدام

 رومأم بولوا كضرا فرصتع شرع اباد نالوا نوا شرا
 تعحاص هضرا فرم ییعل هلا هلف رصم هسمک نالوا

 هحل وا ضرالا تحاص نذا ال سرع اب انب و طقف . ردیا

 . ردراو یقح کمر دتا حاق یرلنو كضرا تحاص

 هسمکر قرهلوا یذاو صا كضرا فرصتم «ثلات هجو

 راحشا دوخاب اشنا هنا نوا ضرا یرصتم هدیره ضرا

 داحشا اب هنا لوا هکردوش ید یمتح كنو .ردبسا سرغ

 رولوا عربتم هدنفرصم هسمک لوا بولوا كضرا فرصت

 . روا هر.دسنیا علف ضرا بحاص یسیغو انب وب ثالذ عم
 سیا شلدبا سی ًابانب نرشلوا ندا تا ]

 هدنآ هسمکرب قرهیلوا.ینذا كضرا فرصتم «عبار هجو
 كلوب . ردیسا سرغ جافآ دوخاب اشنا هبنا نوحیسفن ودنک
 هنطزا یلف هرزوا یخ هلوا دافتسم ندنسداموش فاح یک
 عفدو علف هلضرا بحاصنذاو هلسلط كفرصتم هسلالکد رت

 هداز ند كضرا رک یتمق كرا ا كناس . روللوا

 ا هل ز یعرش بیس هکر کم نوا یواسم اب ناسا



 ۹ سا ۷4 تم

 .رولوا عببات هرثک | لقا هدلاحوا . هلیدیا ثادحا راجشا اب

 ناشوا ثادحا هدنو .ردضرا نالوا فقو «ثلات مس

 . رد هرزوا هجو ش راحشا اب هشا

 هښ اهن رزوا فقوضرا هلا فقو لام فقو"یلوتم «لواهجو
 راجشا دوخاب هینبا هدردقاوب .ردیسعا سر جافآ دوخاب اشنا
 هعفاو تاسورغم اب تا اشنا هداشاا نح یلوتم .رولوا كنقو

 نوسمتا لرکو نوسنیا حرصت كرك ىغيدلوا نوجا فقو

 . نوا داهشا یددحا سرع ا اشنا نوجما یس كرکو

 هدهصرعیفاداوا یسیلوتم هلیلام یدنک یلوتم «یا هجو
 قالطالایع هدریدقوب . ردیسعا سین جاغآ دوخاب اشنا هبنبا

 یغیدلوا نوجا فقو دوخابو ربا سیغجافآ دوخاب اشنا هبا

 هسردیا سرغ راحشا دوخاب اشنا هینبا هلا م رصتو رکذ

 حرصت و رک ذ یخیدل وا نوحسه هل ناهار رولوا كفقو

 . رولوا کلم كتسودنک هسردا داشا هدسیعو اشنا ناحو

 زاتحم در رولوا شعا بصغ ینقو ضرا « یلوتم ءدلاحوو

 لوم ندا اس هللام ودنک هکراو pS یلدا هک

 یکیدتا ات نوا ی هدات نح هسبا یسودنک كفقاو

 دوو ۸ ات لوا اف ها تیک ترا دا شاو ناک

 ۱ تورو شلوا لاق
 عوجر هفقوو هلنداو صا كنمل وتم تک « ثلا هحو

 .ردسعاسیراحشا اب اشنا هشا هدضرا فقو هلیطرش كجا



 ۷۵ تب

 هلف رمص+ ةد وا بول وا كف و راحشاو هش ا لوا هدرب ده وب

 . ردیا عوجر هبیلوتم
 یدک نرشوا ی ما كناوتم هتک و «عبار هحو

 . ردسما سرغ راحشا دوخاب اشنا هشا نوا فقو هلام
 هسمک لوا هیلعءانب .رولواعربت هفقو راجشا اب هبا هدر وصوب
 یخد یراحشاو ها یک یجهسهدبا تعجام هفقو هلفرصم

 ۰ . نمهدیا عاق
 هکر هک یدشعل وا حاضرا هدنح رش هدام ۰ ثالدعم

 هسیاعفان هفقو رییفتوب رکا هسردیا رفت ندنسبلصا لاح ینقو
 هلکلردتسا عاحرا هنسبلصا لاح هيا لکد اما بونلوا اا

 .رونلوا رذعت ندیا رخت رار

 یص مدآ رب نابلوا یلوتم ین هسمک رب «سماخ هجو

 ىع قالطالایع دوخا هللا مرصتو نییعت یغیدلوا نوجا

 كرهبعا حرصت هدیننیدنلوب نوجا فقو هدینغیدلوا نوجا یف
 هدر دقو .ردنسعاسیغ جاغا دوخاب اشنا هينا هدهص رع فقو

 یلوتمو . رولوا یلم كنهسمک لوا هروک دم راحشاو هسا

 .ردکنهسمک لوا زوس هدقدنلوا فالتخا هدنش هسک لوا لا

 اس ا هتلاب یکینسا اتعنانوخا فو رس ۶
 . یدنفا ىلع

 هاب ىد هافساب عو 5و هدسماخ هحوو رک

 سو اشنا كرءدبا داهشاونسعت یغیدلوا نوجحما ین یدنک



۲4۴ — 

 كراجشاو هاا هبلع ءان بول وا بص اغ ینقوهصءییوتءایذجاندیا

 . روئلوا علق هديا لکد رضم هفقو یلق

 نوجما یوم نفد بولوا یعرح كيتکم رب هسمیکرب الثم
 كبنکم لوا هسایا ثادحا اسب الغت هدهصع نالوا دعم

 علف یروک ذم یاس هلخهالوا رضم هففو تلق یسلوتم

 . رولر هر دتا

 فقو نالوا هدنفرصت هلبا نیتراجا كنهسمیکرب ب مکەتن
 كرو نم ناکد ESE نکغو انب ورندعدق هدنولع كناکد

 نوا یه الد رزسنرانذا كنهسمک لواو یلوتم هدنولع
 ترشاس هن لوا ها لکد رضم هفقو هسلبا ثادحا انب

 . هدیدج ُةعومح رولیب هریدتبا عاقینسانب هبهنسک وا هلبا یلوتم
 كراحشاو ها هسا رضم هففو ییاف كراحشاو ها اما

 هساا لقا یسغتق ندنتمىق اع اق هلىتمىق قرلوا علقلا قحتسم

 هحینعوب فقو "هلغو . روللوا اما هسراغو یاب ندفقو "هلغ
 . روئلوا ادا تمق روك ذم ندراحما لدب قرهنلوا راجا هنا

 راجشا و هبنیا لوا كنبحاص هجنلوا لباق یسیرب ندرانوب
 هسخو بولک مزال یا راظتناو صبرت ردق هب هديا صلخت

 . ضەد مرولا كرديا مل یراحشاو هذا

 زښشاذا یسلوتم هنرزوا هصع فقو رب کر مکه تن

 هلغلوا رضم هفقو ییلق بودیا ثادحا انب نوجا یه هلملام

 قلا نوا فقو هللا لقا ندنراتمبق اعولقمو اعوزنم ىلوتم



 بس ۷ ۵4 ےس

 یتساس بودا صارت هدریدق ییدمرو هند لوا مو دما

 علق هسخوب ۰ رولک مزال یسلآ هجنلوا صاخیتم ندهصع

 . هجم _نههریدسا
 ES ماع قیرط . رد هکورتم “یضارا < عبار مىق

 كنیضارا مسقوب . یک قلرانعو بطتحو یعص دناع ههوو

 غااش هلسدا كنكلام هلتهج ینیدلوا یصوصخم كلام

 هسرغ اب هبات كنعوحم اب كبر ندهماع یک یییدلوا زوصتم

 هدنروص رب یریغ كهل مضو ام هدرانوب ؤالثم كمرو نذا

 یسهداعا هنقشاس لاح كضرا هلیعلقو عفر هلذمالوا راح فرصت

 . روک دال

 صوصخم هنیرامکچ هبرع كنسلاها هبرقر هسمیکرب الثم
 عاق یتسهینبا هعجارلاب هک اح یسلاها هسریداب انب هدر ر

 هدننروص اشنا هلک زیع رش بس هدنوت . هح رلر ولر هر دشا

 یلق یک یجهیّما نابرج یمهلئسم قلوا عبات دو القا

 اس یتمق قرهلوا علقلا قحتس كلها هدیولوا رضم هضرا

 . زملبا نابرح ید یسهدعاق كلع كرهلبدیا اطعا هنحاص

 كلام كنهروک ذم "یضارا . ردناوم "یخارا «ساخ مىق

 روصتم سی اب انب هلا ینذا كنکلام هلتهج ینیدلوا یصوصخم

 ردقو یمکح كننذا هسرغ اب ءانن كر نددارفا یکینیدلوا

 یناطلس نذا نوجا كما سرغ ماغآ اب اشنا هینبا هدنوب کلب
 ؛ ردمزال



 تست ۳۰ حق

 ینج هللوا لاس هدنحرش هلسهدام ۱۲۷۵ كن یدعا

 كملبا اشنا هءنیاو كمکید جافا و نادف هدئاوم کارا هرزوا

 رک ذ هدهدام ۰۱۲۷۱ » هدنروصوب بولوا ابحا یضرا لوا

 نایب هسرابا هللا یتاطلس نذا یرانو هسمکرب هدزوا ینیدنلوا
 ینح هلوا یتح هماشا یاس هدلاحواو . رولوا كلام هضرا لوا

 را تا هحرا ر قاطلس ندا الپ-اما ر
 ا

 یمرح ثاکشوک نانلوا اشنا هلبا یاطلسنذا هدناومضرا

 راو جایتحا اک نوجا كکود یدنریوس هکردقنه . ردقوب
 . راتشدر هدهسلا

 هلحم دلو .ینم كکبشوک زکلا یحاص انب هیلعءانب

 كنهلم هدنفارطا هکرکم .زامهلوا كلام هنفا رطا بولوا كلام»

 هجهقشل هلا یناطلسنذاو هلیرب ندپابساررح هدنسهدام ۵
 . هديا ایحا

 ردندنصاوخ كعاتک تالبصفتوشیهدنقح انب هدرنغضرا

 : دا هل

  ۷ rهدام 8

 تعارزو بصغ یتسهصرع ) كالم ( كرخآ هسیکرب ل
 . ردراو تروم چوا هدول ( هلا

 یداصح تقو يعي کا كردا تاعورع «یلوا تروص

 یناعور نم AEE هل ( یحاص ) هدریدقت وب .ردقلوا شلک
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 تست ۲۰ ۵ س /

 ( دادرتسا ) ینضرا و ( یتسهصیعا) زکلاب كرءهریدتبا عفر
 یعب . نهدیا هاخادم هنکا ی>اص ضرا هسخول . رولسهدیا

 ردراو مقح هفلآ هصح ردق وش ندنآ دوخاب ردغ نکا
 . قاب هبهدام « ۱۲۵۹۱۶ ۰ ەد

 ندکدتسا عدد یادش ندنسهصع شات هک س

 بودیا عرز یادغل و بیاق ااغ ف ی رد 2۳

 كنهنسک وا نکا هلح هسلوا شا كارداو تباث یخد یسکیا
 مدنضرا یدنک كبادغب یدسا عرز اک لوا بولوا

 نال . یدنفا لع و هحم رولوا نماض یتمق اعورم

 ضدالا موقف . كالهتسا ةفينح ییادنع ناب سنا طاخ

 ءاج ناف . امینب ام لضفب عجریف رذب اهفو موقت و اہف رذپالو
 هش رذب ىلا و ضرالا بحاص وهو لوالا رذبلا بحاص

 بلق موا ضرالا تبني نا لبق ضرالا بلقو یرخا ةرم
 ضرالا بحاصل تسام عیمخ اهلك رذىلا ترف ضرالا یتسو

 هرغ ضرا ق اروذم نکلو هرذب لثه بصاغل لع و

 .هلئسملا لیصفت امف و بصغلا نم رشاعلا بابلا ف هبدنه

 تکا دادرتسا ینسهص رع یحاص هص ع هلهحو و و

 تا ترت ناصم هب وصخم ترا ( هلتعارز ی لوا

 ندیا تتر از هلفلوا كعد شلدیا فالتا راقع ضم هسیا
 ندعلق عرز تحاص و ( .رردتنا نیمضآ یخد یضرا ناصه

 ف هدنه و حیقنت رول هديا ملف ضرا كلام هشا عاتتما



 — ۷۷ تس

 عرز قوم هبوصخم ضرا بصاغ هکهیوش . رشاعلا باللا
 بودا سطن یعب هرابا یضرا هام بوصخم کم دن دا

 .زک مزال نامض هنوک رب هکلام هستیا عرز یش رب رکید هدنآ

 هدکدتباعفر هبیضاق «یرحعا هکردشعٍاب یلعفرب لوش كلام اریز

 . یورها یدا قحابا هل وا ید یضاق

 یعرولوا لالح هبصاغ نکا و
 یاو تساخ هدوک ف طا تاک هنتلح هبصاف ككا

 نماض ههم بوصغم هدرو یتایفرص و یخ نالو یلام
 یسا قدصت یتسهلطف کک دا دخا یرادقم ییدلوا

 كلم ىف فرصتلا وهو تسخ بس لصح هلال . رولک مزال

 لصالافصو ىلع لصحم عرقلا ذا قدصتلا هلیبس نوكف رفلا

 . یواطحط

 هدهسل | تالصاح هلیکت رد بودیا عرز هکر بصاغ الثم
 یرادقم هلک رب یک ییدتیا فرص هدتعارز صا ۷ ,

 هلهج و وب هلیکچ وا هدقدلوا نماض قرهلوا ضرا ناصق یخد

 یسملیا قدصت ینسهلک رب نالاق هلضف ندننجهلوا فراصم
 . رولک مزال

 مزال قدصت كروک ذم "هلضف هروک هفسوب ینا ماما اما

 نم نمضام نال کلم و های ق تلصح ةدازلا نال رک

 اندنع نامضلا ءاداب كلع تانومضلاو نامضلا ءاداب كلم تئافلا

 ف ثدح هنا ناف بصغلاوهو بسلادوحو تفو یا ادتسم



 — ۲۰۷ تس :

 ینعو هباده و یواطحط نامغلا جار ا گلم

 طقف شلوا تبات ىعل یهاط تاعورم « هسا تروص

 . ردقلوا شماعا كاردا زونه

 رار هلکمر دتا علف یرلد 1 یحاص ضرا هدنروص و

 دادرتسایخد ینسهصیعو را نامضت یخد یضرا ناصف

 تاک كرو یلتم رجا: صاف هدیووض ق ا

 قح هدلاح ییدلوا یضار هنم بوصقم هباقا ردق هنک اردا

 یهدنحرش هدام ۸۳۲ هلآ هدام ۲٩ صوصخ و ین .زامهلوا

 . یواطحط ردلکد را هماکحا

 اردالالف كعرزیسلو ناصع كضرا هدنروصو هتشیا

 یکم رو لو صع نوحا هنس وا هرکص ندعلق و و ندنعلق

 . راتشدر ردسالوط ندنسلوا شمشود فعض

 تبان زونه بولوا E مح تاعورنم « هللاا تروص

 هب هحنل وا تباتد یحاص ضرا هدنروص و . ردقلوا شمالوا

 .ردیا هلماعم و هنا تروص 4صا تودیا رص ردو

 دادرتسا یضرا 2 بودا رص ردق هب هديا كاردا دوخاب

 هدرغ ضرا دوخاب .ردیا هلماعم هلهحو یلوا تروص ین

 . رولاق هنسودنک مخ بولوا نمانض یتتمیق كمخت اروذبم

 یهدلاح ینیدلوا روذیم هدربغ ضرا كبصاغ رذپ هک هلوش
 كنسودنک یسهعقاو تالصاح هدکدشا كاردا نیک | هدریدقت و و . ردیا كلع ینکا بوریو هبصاغ یحاص ضرا یتمیق



۸ NES — ۲۷۰/ تب 

 :نمضف ةرودنمو ةروذمم ريغ ضرالا موم ناوهو . رولوا

 الا تاللا یه دنه ایل ام لف
 هصاف یحاص ضرا را ةف وا ماما هکر دق وش

 ضرامخت روذیم كرەديا اطعا ینلتم كمت یفیداوا شاص
 یماطعا كتمق ًاروذبم یی لوا لوق هباتفم . رولاق هنحاص
 . ردشلدبا اتفا هلهحو و یخد هدهحم بولوا

 یریمضرا «ضرا نانلوا تعارزو بصع هلهجوو طقف
 دادرتسا یضرا هسيا شمالوا تبان مخ رک | هدنروص ینیدلوا

 هلا اطعا حا لس كامخت نالوا شل | هسمک نا

 لوالایذاح ۱۵ یف راد هنکح هديا كالم یعورنع م لوا

 هدو یعل . ردشلوا ردا ص هنس هدارا هدنحشرا ۳۰۲ هنس

 هبهبنس ُهدارا وب كرک .ردشملدیا رابتخا یلوق كفسوب ینا ماما
 وات یوهآ نا وفا و یا اما هدافتم رد از
 كامل اراشمماما یخدهحل وا كام ض وا یوم درگ هو

 لوقو .رونلوا هعلاطم بسانم قعلوا لمعو مکح هروک هنهذم

 . یواطحتط ناححصم نالوق امهف راتخلاوه یناثلا
 یهداروب هرزوا یتیدنلوا رکذ هدهدام حرش یانئا

 اما بولوا هصرع نابلوا دن اع ه یص و هفق و دا ندهصع

 اس ها رس فراح) تانک هسنلوا دماغ راو هنر

 هففو یسغتق ندلثم رجا هلا ضرا ناصم هرزوا ینیدنلوا

 . رولک مزال یبموا مکح كيا هسا نکا و عفنا همش و



 — ۷۰۵ — ۳3 نر

 لامعتسا و بصغ ینسهناخ كنيبص اب كفقو بصاغ میکهتن
 كنآ هسا نکا یسفق ندانکس ناصق ها لثم رحا هشا
 عو قات هنحرش هدام « ۹٩ ۱) ۰ یک یجهلک مزال یناوض

 . هدی دح

 ید مکح یهدنروص ینیدلوا لالفتساللدعم هصرعو

 و یدشعلوا ناب هدنح رش 9 هدام

 6 ینیداوا فرصتم اکرتشم هابرکید هنسک رب تالذک ۱
 (تعارز القتسم) رضاحا كراشلا (نذا الب ییهصرعا) كلم

 ینسهضح ندهصع ییرش هسلبا) ذخا هلکمعا اردا لوصحم و

 ( هلتعارز كنهنسک لوا ) هدکدتسا دادرتسا ین ( هدقدلآ

 ندضرا ناصه ندیا بترت#ز هساشملبا ترت ناص هب هص رع

 هرز وا فض كن ەدلب هسخو 1 .ر ر دتا نامضآ ینسهصح

 هدنل وصح و بلط یە صح رب یک میر ا فصن ندنالصاح

 رار هلغلوا تبان نکا اما .هحم ردقو یتح کما تکراشم

 هدکدتبابلط ینعلق كکا رادهصح هسیا شماما كاردا زونه

 علف ا داف مدرس اخ دک و رفته مس هص رع

 . رردتا نامضآ یضرا ناصق و

 ندا كنبرکید یر :ندارط ته یەص رع لرتشم مکه تن

 عب كرتشم هلکعا تعارز ىرتشم عییلاب ه رخ] ن قوا

 ندتخرا ناصف هدقدلآ ىح تولوا رب یروک دم

 . هجي رولیبهردتیا نیمضل هبیرتشم یتسهصح
۱ 



 ا

 هسا شهامللا ترت ضرا ناصش هللا تعارز و اما

 . حسقنت زاک مزال یخد ناخ
 یدک ا ه هنسکوا رادهصح نکا لکد تبان اللصا ناکاو

 .رداکدزناح هسنساین-1وا كرتشم كنك ابور و یفصن تم

 هلماعم و هلا شاوا تبان ناک اما . قاب هبهدام « ۰

 . راتم در رولوا زناح

 هراحا اب نذا وب هسرولوا نذالاب اریز . یدلنید نذا الب
 باتک هراعاو هدهراحا باتک « ها .رولوا هساهم ا هراعا ان

 .رولک هدنکرش باسنک یخد هاهم یک ییدک هدنانامالا
 كنوب هسرولوا باغ راشم ارز . یدلنید « رضا ۹

 ردروکذم هدهدام ۵ یمکح

 تراشا هب هلئسم يا هلتسملتتد صع هدنل وا هرقف هد هل

 . زونل وا

 هلستروص هعرانم ندنفررط N «ىلوا هلئسم

 ك | ندساح ريغ هلسهمولعم هصح ندهعقاو تالصاح و

 تاذلاب ضرالا بحاص ی رولوا شادیا هنو دادعا نوجا

 ا د هنص> ندنالصاخت کلب تولا تعارز یسودنک

 كضرا ید تنفک ون هدیونلوت هدکمر و ةعَرانم هرغ هللا
 یض را روک ذم هسا روو یم ولعم كنسلاها هبحات ینادنل و

 کات هوا ن وأ لع ههعرانم كملنا تعاوز
 فورعم افرع ارز .رولک مزال یس رو ینهمولعم هلمخ ها



 — ۲۷۷۱ تب
 ایا قاب هدام « ٤۳ » . ردنک طورشم هدنراش یش نالوا

 دنع عرازلا رقا ناب ایصع اهعرز هنا 2 ملاذا ةداعلا ىلا رظنب

 نع لجرلا ناكوا ةعرازملا ىلعال هسفنل اهعرزب اعا هنا عرزلا

 نوکیو اصاخ نوكي كلذ نم فنايو ةعرانم ضرالا دخ اال
 . یواطحط ضرالا ناص هبلعو هلج رالا

 نوجا راحا ندفرط یحاص یضارا لوا «هبنات "هللسم

 سرا و هسا نیم لالغتساللدعم یس شفلوا ٌهيهنو دادعا

 هسخو . رولک مزال لثم رجا هنرزوا هسمک ندیا تعارز

 حسية قاب هنحرشو ه هدام ۹٩9« . زالوا عرا نم اب بصاغ

 .رشاعلا بابلا ىف هدنهو راتم درو یواطحطو

 یک هدام ۸ قیح

 هدکدروتک كاهدازرب هدبوصغم ضرا ندکلودنک بصاخ
 "یشالب یضرا یحاص ضرا هدردق ییبدلوا موقتم هدازلوا

 و ملا رفح و سان . هح ردیا دادرتسا

LENET 
 ییالرات یحاص هرکصندکدتبا سطن ابصغإ) هدزواقمحاص مخ
 لذا  هدکدتنا دادرتسا یتسالرات هعارزلا لق یس € هدقدلآ
 وا یحاص یتحو (هلاطم ترجا هدنلباقم ىلع سطن هسمک

 تعنام ك لوا کوا داص تاجا عدو مح هدال رات

 صهدیاژ . 6

 هروک روک ذم هدول هرب وک بصاغ ینوصفم ضرا میکهتن
۹ 



 موس اش

 قالب یاس لوا :دنمکح ̀ كابسه طااخ الات هلفاربط
 ۳۰ ۱ رو تا تی: زد یادت
 . هح زامهلا
 يهدهداز لوا كمصاغ هدر ده ییادلوا موقتم هدایز لوا اما

 هد ودپا اشنا ها هدیوصقم ضرا تضاف نالوا لطات قح
 روکذم هنم بوصغ هدقدلوا رضم هضرا ییلق كنهشا روکذم

 هب هدام ۶ ۰ ۳ نیمه و هصاغیتمش علقلا قحتسم كيهشا

 ۰ قاب هنحرشو
 ی هدام = ٩

 كنيرب هللا عضو هنسن رکید دوخا یدنر وس دز 8

 هام ین هصرع هلا عفر یُم ینادبوق هیشا لاغشا ینسهص رع

 .یدنفالعقاب ههدام ۲۰ 6 رونل وا ريج هب ودنکهرزوا كعا

 دوقلا حاضبا

 یراوید كنهنکرب بویلوا یزارتحا دیق وب « عضو ۱١
 هسا لاغشا یهصرع هدیولش هنرزوا یسهصرع كنسوشهموف

 هبهسمک لوا ندنرزوا یسهصرع یضقن دلراود وشموق لوا

 . یدنفا ىلع وولس هر دتا عفر

 هدیاکد و هد ا بوشوا یزارنحا رعت و «یتسهصرع ۲

 ینسهناخ كنهنسگ رکید هسمیکرب هکهلبوش . ردهیو مکح یو .
 هللا عفر "ییش یفیدیوق هستیا لاغشا هللا عضو یتسایشا ی اکداب

 ه رول وا رح هب ودنک م ردوا كعا هل ی اکداب ها



 و یر

 کد لئاسم کلا یا هرزوابیاوا ندنسنحا هدام وا
 ۱ ۱ رول وا

 كو كد تام كا ید هم رب

 ییدکو د ا هر دلوط ن وکو د قاریط ااغ هنعضاو» ضل

 هب ربخو یدنفايلع رول هریدتا جارخا ههسمکلوا یعاربط

 . صعلا ف

 كندر وسو قاریطوزوتندیا؟ ارتهدهراحاتدم هلسم ۲

 . قاب ه هدام «۵۳۲» . ردهنن رزوا رد یسهلاراو رهط

 یسویق كنهنسک رکید عقاو هدماعقیرط هسمکرب هلئسم ۳
 هربدتسا حنه هسل وا ىا بوکو د یدن رپ وس هنکوا

 . یدفا ىلع, رولس

 كنسوشموق هدنسهصرع كلم یدنک E ر هله لک

 یررضبوسروحراودهلغمقس قاریط هدعضوم لضتم هنن راو د

 . یدقا ىلع رول هر دتا عفد ینررض وشموق لوا هسلوا

  SA sSسا هوم ۱

 نماض یاصقت نالوا ضراع هو وق ینالوط ندنوب هست اس

 هلبا ریهطت ءلردیا حزن ینو ص كنووق هسخو بولوا حکوم 

 رو وا حر هسلا كن هماع و وق رود ذم کرد . مهلت دیا

 راتګ در .

a هاو ٩ EEو هربق يبدتا رفح  

 شم رق هنا یل كەوا سرا ا ید ےک



A rبس  

 رکاو . روللوا جارخا یسهزابنج كنهسمک لوا قرەنلوا
 جارخا یسهزانج هسیا فوقوم هناوما نفد دوخاب حایم ضرا
 نهاض یتمیق كنبرفح هبهنشک وا هسمک لوا هدهسیا زامهنلوا
 . هبزازب رولوا

 دوخاب هنسهصرع كلم فهم گن هکر هلتتم ۷

 هدکدتنا نفد یائوم هب هصرعفوفوم هب هنس یربع كناوما نفد

 یرزواو جارخا تیمو شب هصرع هلیلط كنيلوتما كکلام
 یواطحطو راتردرولم هنل وا تعارز هسا كلم قره واهب وست

 وا هفد تدم تلاط رذع ربع نم هد دعع تا جرحالو

 اوجرخم موبرطا ضراب اونفد ةباحصلا نم اريثكنال ترمصق

 ةبوصغم ضرالا رهظإ ناك رذعلاب زوحم و .ىواطحط اولوحبل
 . هعفشلا عیفشلا اهذخا وا

 هو ها 5 یسەاد كنك رب ةه

 0 لوا راو یتمیق كنیداج رک | هدقدلوا فلت
 او رولک مزال یسملبا جارخا ندراعآ ی هباد روک ذم

 لجر رناط . ردیا جارخا یحاص روخآ ینآ هسیغوب یتمیق

 هيلع سالو ربطلا بحاص ىلع ریطلا جارخاف هرغرتب ف تام

 . رشع عدارلا بابلا ی هیدنه ءاملا حزن

 یهبادلوا هدکد رک هنسهناخ دل رکید یسهباد تار هک رپ ۹

 تلغش کلم اال رد هنرزوا هسمک لوا قمراقبح ندهناخ

 . روزملا لحما نم هریغراد
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 ثلا لصف #

 ( رد هدنناب یمکح لا تصاغ )

 و ۸4 هوش . ردهدنکعو ید ساقلا کک سما

 واک ییدتنا تض#غ هتل هد 1
 هسانا بصع مدآ رب رکید هدندصخشواو صع صخشر کرد

 ندصخشوا هسرابد ندمدا لوا هسرابد , ردربم هنم بوصغم

 اب الا تصاغ .روندتا نامضت نده وا ها ها

 بصاع هل هدنروصو . رولوا یراح هدصعوت یخد یماکحا

 . ردشملبا افتکا لا رک د یتسهبنصرب كصاغلا
 چ هدام ۰

 هدنیترت كنامضو مثا هنیرزوا كنا ( بصاغلا بصاغ إل
 یالوطندصغ هکلصن بصاغ یی (ردهدنمکح صاغ ناع)
 تم یخدبصاغلا صاغ هسبا خام وشراف هر یوطقف

 هلضف بصاغلا بصاغ مکهتن . ردذخا وم هلیوا ولشراق ههن

 : یک ینیدلوا ذخا ومو لوئسم وشراق هلوا بصاغ قرهلوا

 یزرف ی دای صالات هل تضاق
 توصعم ک هل وغ .ردراو قرف هدنسمرا نایض ییاو یک

 ۸٩۱ هدکدریدتبا نیمضت هلوا بصاف یتمیق هدبولوا ندنایمیق
 . رردتا ناما یتمق ی هدصغ ناکهو نامز هجنمکح هدام

 كنا بصاغ هدقدلوا كج هریدتبا نیمضت هب ینا بصاغ اما
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 بصاغ هسخو بور دتا نامضتیتسقی هدنضوو بصغ تقو

 .نمهریدتا نامضت ها باغ یتمنق یهدنصغ تقو لوا

 ۰ یدشعل وا حاضبا هدنحرش هدام ۳ مکه تن

 هدلاحین!دلوایتمیق شو یزود یلامرب هدمرحم «بصاغ الثم

 عیب هیهنس رب نکیآ شورغیللا یتمیق هدرفص هدیودیا بصغ
 فلت هدندی لاموا بولوا بصاغلا بصاغ هنسکوا هسنیا استو
 یه یک یم فو: هرس زا ۶ ردر كلام هسل وا

 راج عیب هدریدقتوب کرردتا نمضت هلوا صاغ یشورغزو

 نامضآ هه یرتشم یشویغیللازو هسرابدو .رولوا كصاغنع و

 ییدریو هبصاغ یرتشم بولوا لطاب عیب هدرردقتوب هکرریدتیا
 .نهدیا تلطیتمنق یهدمنلسا تقو هسخو .ردبا دادرتسایع

 یدیشعلوا حاضیا هدنحرش هدام ٩۰۳ یسهلئسم عیب وش مکه تن

 . هب دنه

 بودیا بصغ یغارصق رب قاشورغ كيب هسمکرب كاذک
 یر هدلاحوا هد هسقح هشورغ كس يا یتمق هدصاغ هنب

 یهدصغ مو هبصاغ هسرابد .رولوا خم كلام هشا لتق ینا

 بصاع هدنروصو .رریدتیا نامضآ یشوررغ كيب نانلوب یتمیق
 دلا هاضف طقف .رردتا نمضت یشورغ كس ییا هلناقیخد
 هسرابد .ردا قدصت ندننج هل والالح هتسودنک شوغ كب

 وریدتبا نیمضتیشورغ كيب کیا نانلوب یتمیق هدلنق تقو ها
 . تصغلانم یاثلا بالا رخاوا یف هبدنه
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 هلا بصغ رخآ صخش ندبصاغ ینوصخم لام هیلعءانب )
 دوخاب (تفلت) دالا هد ید

 هسرابد ) بولوا ربخم ( هنم بوصغم هدربدقت یفیدلوا ) عیاض

 ماع یهدلمو مو ییدتا ذخا ندهنم بوصقم € هلوا بصاغ
 یدسا ذخا نداوا بصاع # هب یا بصاغ هسرلیدو إل یلدب

 €. زردسا نامضت ) یلدب ماع یەو مو

 را و دتا دصف یتمضآ ندان بصاع « هنم بوصغمو

 . هج نعهدیا عانتما ندنیمضت ود هلبا ندصاغ یک اوعد

 یی (ی.دادقمرب كبوصغم زا لثم اب ( تیمیق هسرایدو زا
 یفاتم ( و هلوا )ل بصاغ ینزارب كلدب یهدنصغ ناکمو موب

 یلدب یک هدبصغ ناکمو موی كنيئا بصاغینعپ (ین رادقمرکید)
 مه ( . رول هردتنا نیمضت هیات ل بصاع

 بوصخم ندنسنحلام کیدا بصغ كصاخاا صاغیتح

 هسرادد . ردریخم هلم بوصخم هدقدنلو ینحالا هدنتمذد هنم

 ارز . رردتسا نمضت هب یا بصاغ هسبا رتساو هلوا بصاغ

 بوصخم هدکر دتا نمضت هوا بصاغ .ردیصاغ یربیه ككرات وب

 بصاغ اما . زالوا یرب ندنجرو نالوا هن یا بصاغ « هنم

 یرب لوا بصاغو عقاو صاقت هلند هدکدریدتیا نیمضت هیات

 . هبناخ رولوا

 دوءقلا حاضبا

 در هم توصعم یوصع۰ لام 0 6 هلا بصع ۱



` 

۷۱۷۸ — 
 بصاغلا بصاغ هسمك لوا هسئیا ذخا ندصاغ هرزوا كما
 . راتدر و هبزازب و حیقنت رولوا

 كبوضغملام بویلوا یزارتحا رادیو «فلت «فالتا ۲
 لام هسروتک ناصق هنوک رب صخش رب هقشب ندیصاغ هوو

 نیمضآ هصخش لوا یی هب یلاج هسرلبد بولوا ريخ یحاص
 هیصاع هسرابد . نمهدیا عوجر تست مک سه صحت هدر دما

 .ردیا عوجر هبیناح یحدوا بوریدتیا نیمضل
 ت رهظ تات باد كنهنس رکید هنمکرب : لاثه_هفالتا

 ندبوکرو كيرحتو لیوحت ندعضوم یفیدسلوب بولوا بکار
 دوخاب دحاح وشراق هنحاص هدهسیاشماعا بتر ررض هنوک رب

 یاوبح بولک یر, رکید هدبولوا عنام لباقم هنبلط كنبحاص
 نامضت هک الد ندرفام لنآ کار هاد بحاص هسشا رقع
 . همناخ رردسا

 دوجوم انیع هدندب بصاغلا بصاغ بوصغم لام مکهتن

 بولس هديا یوعد ندصاغلا بصاغ يآ هنم بوصخم هسلوا

 هنم بوصخم ین . ردلکد طرش یروضح كبصاغ هداوعد و

 ندنب ینآ فاغصخنالف ردمکلم لاموش ندیصاغاا بصاغ

 بصاغ ويد لدیسشعا بصغ نس یخد ندنآ بودیا بصغ
 . هضق رولس هدیا یوعد ندیصاغلا

 لام نکا دو وه هدد بصاغلا بصاع بوصخ» لام



 ۱ و

 ۱۱۳۵ کج هلس هديا یوعد یخد یلدب كنآ ندصاغ یحاص
 . ردح رصم 4 هدام

 ندراشعا مع هان تماعا فغ
 نامت ندنرگید ی

 بصاعی وصغم لدب هلم بوصغم یدعا «هسرابدو زاید ۳

 بولوا یر یرکید هسردیا ذخا ندنسفغتق ندبنات اب لوا

 بوصخم مکه تن :ضصهدیا دخا ندنرکید را هب هدام ۱

 مکح هنېلع یرب ندسینان اب لوا بصاغ همجارلاب هک اح هنم
 هلکرت یهبلع موکح هنم بوصخم هرکصندکدتبا لاصحتسا

 ءاضقلا یضارتلا ضقلاکو . یورقنا هديا اعدا ندنرکید
 بصاغوا كالا اما اهدحا كلالا نمض اذاو . راتشدر ةميقلاب
 باما ف دنه نامضلا نم رخ الا "یر هعدوم وا بصاغلا

 . رشع الا

 هنہلع یر ندصاغلا تصاغو بصاع هنم بوصغ» اما

 مکحو ندزما ضبق ندنرب زونه لعفلاب هلیسُما رابتخا ینیمضت
 هل رکید ریدعت و طقاس ینمضت قح ندید ندزلوا قحال اح

 .ردراثملوا بهاذ ناف رط هنغحهلوا یر ندناض یرطد

 رابتخا یبمضت ندلوا بصاغ ینوصخملک هنم بوصخم الثم

 رک شیوا یو راک یاب تاغ ونک شا ا
 تقفاوم هدوا و راشخا یتمضآ ندلوا بصاع ییوصخم فصا

 fe رولوا یر ندفصت وش زکلا یا بصاع هدک دا
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 دوخا شما تافو اسافم لوا بصاغ هرکصندنوب هیاعءانب
 هسلوا نك یسافتسا ندنآ هلغلوا شعلوت ریسعم ىع مدعم

 نیمضت ارز .نهدیا هدخا وم یی فات صاعغقترا هنم بوصخم

 هند بوصغم هلتیح ین> هلوا كىل هنماض ینوصغم لام «لکلا

 یخد ضعبلا نیمضت یکی ج هی ہدیا كلمت هنیرکید ینآ قترآ
 قترا قره وا كرلع هنهاض یخع وش  Aضەديا كياع .

 . هزاز و راتشدر رولر هدا كنج یتسدضعل د اما

 هنر کیدیهنه بوصخ« تقفاومو رامتخاوش هروک ها ماما

 یواطحط و راتحم در زعا مورم ندنقح كمريدتا نيمضت

 دا بابلاق ههدنهو

 هنححرت كتير ندهذم ییا وش هدنسهدام وش كن هلحم

 اهقفلا دنع لوا بهدم هدهسیعوب للد كحهدیا تلالد

 . رولنوط حج سم

 انشتسا

 ندت راتخ وش یهدهل نانلوا ناس نوجا هنم بوصخم

 رد اسید چ وا

 تولوا فقو لام بوصخ» هکهالوش .ردفقولام «هلئسم ۱

 ک۲ هسیا مفنا هفقو نیمضت هنسیغنق ندینان اب لوا بصاغ
 . ردیا باحلا كلریدتا نامضت

 هدمرحم نکیا شوغیللا یتمیق ینقو لام هسمیکرب الثم
 شورغ رو یتمق كنآ صخش رب رکید هد هدیودیا بصغ

۰ 
 ۲ ار و ۷3
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 صخش وا ها بصغ ندهسهک لوا هدرفص هدلاح ی دلوا

 عها نوا فقو نامضت کا هلبتهح قلوا ی ندنکلوا

 ههل فوقوم نوجا نن هنآآ شوغزو هدننمضآ اک | یکی شدلوا

 بصاغ ربارب هلقلوا یلم ینا بصاغ اما . رولوا عفا هدمروک
 هلوا صاغ هسرابد بولوا رخ یلوتم هسلوا يلم اهد لوا

 .رربدتا نیمضت شویغزو هب ینا بصاغ هسرلیدو شوغیللا

 هدنیمضت هب ات بصاغو هفقو هدننمضت هلوا بصاغ ارز

 . قاب ههدام ۵۸۰ . راتشدر ردراو تسها ههل فوقوم

 وص هننمرخ یادش تازه نان هسمکرت « هم ۲

 یندصخشرب رکید هرکصندکدسا ثاربا تەو ناصق نوک ود

 بصاغ هدکدشل هداز تمیق ناصق بوک ود وص هم رک راک دم

 ین ینا بصاغ بولوا یرب ندنامض هسمیک لوا ین « لوا
 و و هو ی ود و دالتسوبنک رز صج وا
 ىع هالوا تلاح یادش كلام ارز . رولوا نماض

 هلو سان هلب (عاحرا ا از یکیدکو د وص كلوا صاف

 .راتشدر زامهلوا ردتقم هسمضت ید

 مشه یسهضف قارا یزد ید ءهسمک رب «هلتسم ۳

 دارا روکذم یخد ضخش رب کید ودع هدهسا رسک ین

 یسجنکیا هصاسطاب بولوا یرب ندنامض یسکلوا ها مشه

 راتشدر رولوا نماض



AAبس  

 قرف هدنمضت هبصاهلا بصاغ هلا بصاغ « نیمضآ ۳

 .یدشعلوا ناس هدنحرش لوا هرفف یتیدنلو

 هلسوا رکد قرهلوا قاطم یظفل رادقم «ینرادقم ۽

 هلوا صاغو) .رولوا لماش هرارادقم 2 عبرو ثلثو فصن

 ۸٩۱ هوصخم لام لوا صاغ (هدر ده يدردشنا نمضت

 ۳ یا یا dg ياد دج و

 مکهشن ( . ردیا عوجر هیات بصاغ یخد وا ) ندنفج هلوا

 یحاص لام هدکدتسا السا هلنا بصغ یروث رب هسمک ییا

 نالوا نماض هدلاحو بولیهریدتا نامضت هنسیرب زکلا یآ

 فرو دنا موج هر
 بصاغ هدر ده يدردتسا نیمضت هب یا بصاغ اما

 بصاف نامض رارق یی (نههدیا عوجر هلوا) بصاغ (یالو

 . هزازب ردهنیرزوا ینا
 هدعضوم رکیدو قلژا هدعضوم رب كنهسمک رب 0 هتن

 قلشبق همیجتفچه هنیردارپ هسمکل وا هدیونلوب ییادغب قاشق
 هب یجتفح كردبا اطخ یردار نکشما صا واد ۳ یادش "

 هالرت ینادخب رول دم ةن لا هرکصندکدر و ندیادغب قا زا

 یخد رانآ هدیوردنوک یناغوا رار هلحتفح هرزوا كما لش

 هلفمالوا تبان هدلاح یيدلبا عرز یتفجو لق هالرات ینادغب

 هسمنک لوا هسا ناب ییدلوا قلزا كيادغب روکذم ارخؤم
 نالوا بصاغلا بصاغ هسرابدو هتردارب نالوا بصاغ هسرابد
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 ندهلثسم وب ۰ رولیبهریدتیا نیمضت هنسبجتفچ دوخاب هنلغوا
 . یورقنا رونلوا جارختسا لئاسم قوج

 یافرصت هلبا هتس دوقع هدب وصغم كصاغ

 « نهر « هفدصو هه « راخا «عس زی یوصخم بصاغ

 .رونلوا ناب یا هجورب یخد یرلتروص یسملا «هراعا «مادیا

 ج
 هرکصندکدتبا میلست و عیب هرخآ ینوصخم لام « بصاغ

 هسرادد .ردربحم هنمبوصخم هسا دوحوم اننع هدندب یرتشم

 یعیبم نم بولوا زیج یب هجللوا هدوجوم تزاحا طارش
  بویلوا عنام هتزاحا یسلوا فات كمعيبم نم و . ربا ذخا

 بوصخم نمو زی اح هن هسا وا رګ نفلافات دول هنم بوصخم

 ءامتنالا ةزاحالل ارامتعا رولوا شلوا فلت قرهلوا یلم كهم

 هسراید و . رشع میارلا بابلا ىف هیدنه ءادتبالا ىف نذالاپ

 هرخا هسلا رتسا .ردیا دادرتسا انع ندیرتشم كرديا خسف یہ

 نیمضت یادبهصاف ینالوط ندنکیدتبا كالهتسا هلباملستو عیب
 هدیرتشم دب بوصخم عسیه اما .قاب ههدام ۱۱۳۵۱ . رردتا

 یهدصغ مو هسرابد بولواربم یحاص لام هسا شلوا فلت

 وا قیاس مسب هدریدقت وب . رریدتبا نیمضت هبصاخ یتمت
 کد هدنحرش هدام ۸٩۱ ارز .رووا كلام هعسم نم .صاتو

 هب وصغم لام دانتسالا قارطب تعاغ هدردشو هله دو یتیدنلوا

 نامضآ هب یرئشه یتمش یهدنضق مو هسرابدو . رولوا كالام
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 یيدريو هبصاغ یرتشم قرهلوا لطاب عیب هدریدقتوب .رریدتیا
 خایم یدلوا نماض هم بوصغم هسخو هردیا دادرتسا یهراپ

 . حیقنت و هزاز نعهدیا بلط ندبصاف یا هلغلوا هداز

 باحا ناض «یرتشم یسعا س ملستلا نودب كصاغ اما

 .رشع یاثلا بالا هبدنهو هزازب نمریدتا

 بولوا دناع ههنم بوصخم یتح نع ذخا هللا عیب تزاجا

 بصاغلا بصاغ هکه وش . ردلکد كلام هقح وب بصاف هسخو

 بصاف هدکدتیا ذخا یعیم نعو هدقدناص هرخا ییوصفم لام

 ارز . زامهلوا قح هذخا یم روک ذم قرهلوا زبم یس لوا

 هلفمالوا یخد یا كکلام یک ینادلوا كلام لوا صاف

 و اف ارو تزال سن نو قا
 رع لا

 هداف

 ؟ردیمطرشیسلوا همصاخالبق كنزاحا هدنزاحا یصاغ عیب

 هرزوا یال وا 3 هدهلښنه ۱ کو خاک هد ۰۸۵۷ «

 ضم رکیدو بجوم یدقع خسف هدنااور ضمب اعداو همصاخم

 همصاخالبق كنزاحا یدما .ردبجومربغ یدقعخسف هدناباور

 هروک هبهننات تاور هدهسا طرش هروک هبالوا تاور یسلوا

 عبارلا بابلایف هیدنه ردو ید تیاور یهاظ هکردلکد طرش

 لوق تاور یهاظ هدنسهدام ۱۳۸ كنهلحم .بصغلا نم رمشعب
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 ندناحاضیا نالوا کو د و و یا

 .رولوا دافتسم
 راحما ۲

 هدن دی نا هدکدتنا راحا یوصخم لام صاغ

 RE نوصتع هتل توت و
 دخا.یراحا لدب بولوا بم هسلا هدوحوم تزاحا طارش

 ام هلب اخسف یهراحا هسرابدو . قا ههدام »٤۷« .ردنا

 هدابهو ع . قاب هبهدام « ٩۹٩ . ردنا دادرئسا ندرحاتسم

 دلالتسا یمیاستو راما هرخآ كبصاف ید هدنود یک ینیداوا

 نیمضت هبصاغ اقیفوتهیهدام ۱۱۳۵ یتمیق كبوصفم قرلوادع
 هنه بوصه هدق دل ETS و ؟یعرولس هر دتا

 . رر دتا نامضت یتمش کەدنضصٍع مو هصاف هسرابد . ردريخڅ

 هاروحأم کم ا عوجر ا بصاف هدردش وب

 ٩۰۱ و ۰۰ » . هلوا هلا یربصق اب یسیدعل لرجأتسم ینیلت

 یهدنضق مون ا هسرلید و . قاب هرلهدام » 4۲ و

 . رولوا رظن هدردشه و .رردشا نمضآ یتمیق

 نماض هسیدیا روملس یغبدلوا بصاغ كرجوم ا

 هلهجو و . ردیا تمجایم هبصاغ ینعی هنیرجوم هلیش یفیدلوا
 «نههدیا تسحاح هلواینا صاغ» كنه قعلو یتعجا م قح

 ربرفتنامض یتعجارم لرجأتسم ارز ,زمشود فلاخم هنکیدید
 بصاف كرحوم ا و کد بصع نامض هسخو بولوا

۱ 
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 ههدام « ۵/۸> ۰. نعهدیا عوجر «سیدیا رویماس یغیدلوا

 . دوعسلاوناو یورها قاب هنحرشو
 هفدصو هه ۳

 هتسکوا هدی ودنا ملساو هره EY ىلوصغم بصاغ

 هه هتسرادد . ردریخ هلم بوصغم هسلا دوحوم اع هدیدب

 دادرتسا ندهل بوهوم هللا خسف هسرابد .رولوا ری یمسلستو

 هدام ۱۱۳۵ قرهنلوا دع السا مات هرخا هسرلبد .ردیا

 بالا یف هدنه رول هر دتا نیمضآ یلدب هبصاغ هحنجوم

 هسلا شلوا فلت هدندب هلبوهومو .ةهلا نم رف یداما

 ههل بوهوم هسرابد هبساف هسرابد پولوا ربخم هنم بوصغم
 هل ارر دتا نیمضآ هب هنسک وا .رر دا نیمضآ مه 3 یل

OEیه هتصاخ  N 
 هنح رش هدام « 6۸٨ )» .ردنو سوت یضىق نالوا هدلام روک ذم

 .راتم در قاب

 .ردهلب ون کح ید هدهفدص

 نهر ۽

 هدنلباقم یحروب SEN یل وصخم لام «صاغ

RS ECE O۳  
 هسرابد . ردرخ هنم بوصغه هسلا دوحوم هدندب هر

 هرولوا راعتسم نهر عقاو نهر هدنروص و .رولوا زبحم یهر

 دع كالہسا یمىلستو هرخا . ردیا دادرتسا ندنم ص هسراید

 O ی ی تی تا
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 یقح هننمضآ ید 4. اف ا یهدام ۵ قزل

 نانلوا ۲ هدهدام و هدقدلوا فات هدنمسم دیو ؟ یرولوا

 بصاغ یضق ها هدنوهم اریز . ردبا نارج ماکحا

 . ردب وا

 ناو بولآ این یکوزو كەس کند هم ام
 اورو لوا نیدلوا رع هرکصندکدتسا نهر هشاد كلالا

 هسرابد یکوزو و هسا وا فات ابو عیاض هدندب ناد

 نک هنسنکیا ةفصانم هسراید هاد هسراید هیهسمک لوا

 هتیادهسمک لواهسر رب دتا نمت هب هسمهک لوا ین هصاخ رردتسا

 یطوقسكنید ینات كنهرو .هجم نمهدیا عوجر هنم یی
 هدوا هسرر دتا نهضت هن ص یل هشسادو .رولوا بج وم

 فالتا نهم ص یوزو لوا هک ردقوش .رولمهدیا عوجر هننصاق

 عوجر هبصاغ هسیا شلوا فلت هلیا یربصقتو یدعت یک كما

 یسملس هدیا عوجر هبصاغ كنم ص هدنروص وب طةف . ضهدیا

 ییدملس نام سم یک ودنا بوصغم كنوهم و صاق كنهار

 هسیا شملیا ناهنرا كرەلیب یو نیم اما بولوا هدریدقت
 . یورفشا مەديا عوجر

 عادیا °

 هرکصندکدتیا عادیا هبهنسک رخآ ینوصخم لام « بصاغ
 . ردرګ هنم بوصعم هسا دوح وم هدعدوتسه دب بوصخم

 ا . راقح ندهرآ بصاغ هدلاح وب . رولوا زبم یعادیا_هسرلید
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 EE و . ردیا دادرتسا ندعدوتس تولوا ريح هسریدو

 هبهدام ۱٩۳۵ قرهنلوا دع كسم هلبا لسو عاديا هرخآ

 نام ضآ ه صاع یتمش یهدنصغ مو كبوصخم لام اقفوت

 كرک یحاص لام هدقدلوا فا" هدندب عدوتسمو ؟ یعرر دتا

 : رولسهززدشا نامضل هنکیدتسا ندعدوتسم ككاو تضاغ

 . ردیا عوحر هبصاع هدوا هسا رردتسا نمضآ هعدوتسم و

 . هدیا عوجر هعدوتسم هسا رر دا نامضت هبصاع اما

 لوا عدوتسم هکردق وش . راتم در قاب هح رش هدا ۶

 هدر دق ییدر دتا نیم هصاع هسلا شمادا فالتا ینهعلدو

 .قاب هب هدام «۷ ۸۷۶ هزاز ردیا عوجر هد وا

 هزاعا ٦

 هدکدتیا میلست و هراعا هبهنسک رخآ ینوصفم لام بصاغ
 . ردریحم هنم بوصخم هسلا دوحوم هدعدوتسه دی بوصخم

 .راقبح درا بصاع هدلاح و . رولوا رګ یهراعا هسرابد

 ملستو هراعا . ردا دادرتسا ندریعتسم بویلوا زح هسرابدو

 مود كيوصغم لام ءاتب هبهدام ۵ قرهنلوا دع السا

 بوصنم و ؟یمرولیبهریدتبا نیمضت هبصاغ یلدب یهدبصغ
 اکو بصاغ رک یحاص لام هدقدلوا فلت هدرعتسم دی

 نامضل هریعتسهو . روانمر سا نیمضت هتلی دا ندریعتسم

 كنهنسک وا ارز . نعهدیا عوجر هبصاغ « وا هسیا رریدشیا
 مکه شن . راتح در ردنوجما یضن ودنک یضبق كريعتسم ین
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  3ە رعت فسا هس ار ر دتا نامصل هبصاع  Eیح هم هدیا

Eشفالتا ی ریعتبه هکر دق وش .قاب هنح رش هدام ۸  

 .رولوا هن رزوا نیعتسم نامض رارق هدنروص لوا هسا شما

 هدوا هدر دش ییدردشسا نامضت هصاغ یحاص لام یعب

 .قا هب ؛دام « ۸۱٤ » .هبزاز دا عوجر هریعتسه

 ا هدام - ۹٩ عج

 ( یوصخم لام إل یا بصاف ین ( بصاغاا بصاغ إل

 .رولوایرب (یسودنکز کلا.دکدةادرهلوابصاغ ال الدب ای انیع
 . یوا طحط الف هلوف درحع اما هلا كلذ تس اذا

 هلسعا در هلوا بصاف بوصخم لام « یا بصاغ ارز

 هفنآ دام قترا هنم بر غم و . رولوا شما خسف یلعف

 ىج دبا نامل هوا بتصاع ارس بولوا رخ هجوم
 . هحم رواک مزال

 ماست و عاديا ههنس۸ رخآ ینوصفم لام بصاغ الثم

 ندزما در. هنحاص لام طقف تولا ندهنسک وا هرکصادکدتنا
 ندنسهرو كمصاغقوصغم لام هنم بوصغم هسلوا توف لوا

 . یدنفا ىلع دتا نامضت اوا بوما بلاط

 ضق و ارتشا یرو رب ی E هم ا ر مکەتن

 ر هعلا ینعل هنحاص لام کما روهظ بغ رکصندک دتا

 بصاغ موقص قحتسم هسسا روهط تم رب هدعن هدیودنا

  تصاف بوم هر دتا نیمضآ هب یرشم نالوا EE بصاغلا
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 - هربخ رولک مزال یسرد تا نیمضت هعبا نانلو هدنلزنم

 . بصغلا ق

 درلا مس

 ءاضرا یر یه . رولوا انع اب الدب اب . ردمق يا « در

 . رولوا ءاضق اب

 در انبع هلوا بصاغ ینوصغم لام ینا بصاغ « در انیع

 یرلاثم مکه . رولوا یر قاقتالا ینا بصاف هدکدشا

 القا رک ذ

 هدقدلوا فات بوصخم لام هدندب ینا بصاخ « در الدب

 هدکدتیا در هلوا بصاغ ینلدپ كبوصغم لام موقع بصاف
 بولوا یر بصاغلا ساق هنن و و اس و مظعا ماما

 هلش 5 یا هنخاوم نیا تضاف یر هم توست
 یورقنا ردشلدبا اتفا هلهحوو ر هدهجې رد٤ءاق هنماقمناع

 بصاغ هدتیاور رب ندفسوب یا ماما . هیزازب و رهنالاممم و

 وشراق همنم بوصخم هلیسءا در هلوا صاف یوصخ« لدب ینا

 كيصافلا بصاث هکرکم .یدنفالع زامهلوا صالخ ندتیلوسم
 . هبزارب هلوا هللا یضاق مکح یساطعاو در یلدب

 E بصافلا بصاغ هدیولوا یلثم بوصخم aT وش

 دق هلیساضر ندیناث بصاغ لوا بصاخ هرکصندک دتا السا

 تیلوسم وشراق هلوا بصاغ یان بصاف هتا ذخا هراپ

 هکوبلاح بولوا عیب هلماعم و ارز . زالوا یرب ندنامض و
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 یدغو تروص هقش ندملآ ید اب یدبع نوجا لوا بصاغ

 . یورشا

 ینع كب وصخم لام ندا بصاغ لوا بصاخ « در ءاضر

 .رولسهردتنا نیمضت و اعدا و باط یلدب هساشلوا فلت و

 هل روص كما عطق یندب كلوا باغ بصاغلا بصاغ اریز

 . رولوا نا یدع]

 ماع اح هنکودیا بصاغ كنيعدم و بلاط هکردق وش

 کاح هلیستا در هلوا بصاغ ینادب كبوصغم لام هسرولوا
 هلدع دی یلدب كبوصغم كلب بوبا رابجا یصاغلا بصاغ

 بوصخمو . رردتبا هظفاحم نوجا هنم بوصقم كرهدیا عضو

 یف نالا ندا بصاغ هسراید هحنلک کلام نالوا هنم

 كلوا صاغ توما لود یا هسرلید . ردنا دا و لوق
 هدرردق و هسخو . رردتسا نامضآ یتمش دوتا یصع

 ۱ نان اف ده دا تا الا باغ ا
 . هزاز و رشع

 كنا بصاع هللا در هلوا بصاع

 نیش فشار

 كرکو كیوصفم نیع كرك هلهجو هدامو هک ردیلوا مولعم
 بصاع یار كنا بصاغ هلبسما در هلوا بصاغ كنلدب

 تفورعم وش .ردطورشم هلطرش قلوا فورعم یعف كلوا

 دوخا هلا یټادصت كنم بوصخم دوخاب هللا هن كضیف یخد



Iی  PUTویو  

E — ۲۳۲ — 
 بوذا نیبتولو . راتح در رولوا هلیسلوا تباث هلا یضاق مكح
 هب دخا ىذلا ىلع هند در لاقف قورسم ها لالد د ف ىذلا

 . یواطحط همان درلا تداذا ًارب هنم

 یبدایاضبق ندیناث بصاغ ینوصخملام كلوا بصاغ اما

 هدنقح یا بصاغ و یتسه یانگ. کلا یرارقا یهدنقح

 هدنقح هنم بوصخم « یناثلابلاطب نا هل سلف » هدهسیا ربتعم

 لخدهضبش هلال .یواطحط رارفالا ةيح روصقل .رداكدربتعم

 .راتگدر قدصاالف هلع نامضلا حق دب درلا یوعد و هنامض ۴

 بابلا ىف هیدنه ةميقلاب یضاقلا ىضق اذا اف باوعا كلذك و

 ا

 . رولوا خم هلهجو هدام ٩۱۰ هنم بوصغم هدنروص و

 ىف راتحم در ٌهلمکت و هیناخ عدولا بصاغ یناثلا ناکول اذک و

 . هیدولا رخآ

 هدکدرردشا نامضت هیات بصاغ هم بوصعم یدعا

 عوجر هلبش یندلوا یضوقم هرارفا بج ومر هلواصاع هدوا

 تصاغ هدکدردتنا نامصت هلو تصاع هنم نوصعه و یا

 ینکیدلیا ضبق هوا اریز . نهدیا عوجر هبیاث بصاغ لوا

 عدوتسلا بصاع نکل . قاب هبهدام «۷۸ » . یدیشملیا رارقا

 دوم هک . ردفلاخحم هصافلا بصاغ مدرک ۳

 ینکیدتا هداعا هعدوتسم كبصاغ هرکصادقدنلوا بضغ همیدو



 حب ۱

 رولوا تباث یتا ارب كصاغ هلا رارقا و هسنیا رارفا عدوتسم

 ۳ را ۱

 هدکدّتسا در هم توصخم ) ین وصغم لام بصاغلا صاعو

 ندصاغ یخد رت هلم بوصقم هد ( رولوا یر ید یسکیا

 هرزوا ییبد وا و هد هدام ۱۹۱۵۱ ارز . نعمدبا یوعد

 . زامهنلوا انسا ورا ورا ندسشک ییا دحاو قح

 رکید و صع یرکراب رب ندهنبسش کید هتسمک رب الم

 039تا تصغ یرکرابووک ده ندو لوا ید منا ی

 ارخؤم نکیشا تقرس ندیناث بصاغ ی آ یبحاص لام هرکص
 ۱ دادرسا ها ار نا لوا یاس
 للا لوا بصاغ قترا كلام هسلاق زجاع ندهمصاخم هلكت |
 .هب زار نهدیا همصاخم

 4 می( ینات باب لوح
 . ( ردیواح رف ترد بولوا هدنناس فالتا )

 .رولوا فالتا ةرشابم یسیجشرب . رولوا ولرد کیا فالتا
 ضعل راد اکو . یک یسروا E دل رکرد كنهسمک رب

 ۶ ۰ ۰ انس «یسجنکیا ردك هک هدبنآ لوا لصف تالے
 | ووق صالالو ندا الب هدماع قیرط هسمک ر :رولوا فالنا

 . یک کوا تفل كرو ت ك خاک
 ترام روک دا ی ل دا ی
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 یراق ر كسست هلبا ٩۰ یدک هدنحرش هدام .
 اما بؤديا بالا ییامض طرش ريغ نم « فالتا :رشاىم

 الاو بولوا نامض بجوم هسرولوا ادمعت و ادعت فالتا اسست

 رولوا حضتم ندهبنا داوم مکه تن . زالوا .

 : .یدشع واناس هدنح رشهدام ٩۷ یتکحو بلس كفرفوش

 هک لوا لصف ۶
 6 رد ہدنقح فالتا رشابه ز

 گم هدام ٩۱۲ قبح

 هدندب ینیما كرک و هدنسودنک كرک هلرکید هنسک ر )
 دلرکید كرك  دصق رغ نم كرکو ادصق كرك یلام نالوا
 قرهنلو هدننط یییدنلو یلام یدنک رک و كرل یغبدل وا

 یتمیق هلبتروص فالتااضعا«فالنالالک یلاموا الو نذا الب
 هحنمکحهدام ٩۳ ارز 6.رولوانماض)ل فلتم هال صیقتت
 . رولوا نماض هدهسلوا دمعتم رشابم

 دوبقلا حاضیا

 كنيحاص لام «نالوا فلتم لا ریست و « هنسک رب ۰
 یدنک یحاص لام اریز .ردیزارتحایسلرتسوک قرهلوا یربغ

PESها فالنا  RAKEهکهلوش ۰ زاک مزال  

 زوڼه ییرم یرتشم هرزوا ییدنل وا رکذ هدنح رش هدام ۳

 ندکمرو هعیاب ینامسم نم هسا فالتا نکیا هدعیاب دپ
 ه ضەديأ عانتما



 بم

 هدکدتبا فالتا ینلام کهدندی یصاغ اما « هدندب یبما ۲

 هدمه هفلتم مه نامض قر+هلوا دع بصاغلا صاغ فلتم

 . رولوا مهفنم ندهدام ٩۱۰ یح لک مزال هبصاغ

 هادق و « قرهنلو هدننظ ینیدنلو كتدنک لک و ۳

 . رولوا مهفنم ندهدام ٤ یسهدناف

 نامض هسا فالتا هلسنذا كنحاص لام اما « نذا اب ۽

 تا ادا ۱ رده کیا ندا درد هد را

 . ردشهلوا نایب هدنحرش هدام ۸۸۱ مکح یهدنروعیفادنا وا

 .ردیا عرفت هبنآ لئاس. کوب هکردنذا ةحارص « لوا مق

 ر هرزوا ینیدلل وا حاضیا هدنح رش هدام 4۵ «هلئسم ۱

 کد تآ هبوص اب ترب یهسلا و هات یراق

 نیمضت هبهتسک وا هدیولوا مدان هسک لوا هسا هلیوا هدوا

 هدنه رولوا مشآ نکل هاب هلعف هلال . هزاز  نههریدسا

 . مساتلا بابلا ی
 هلمدا ES یکلموح هم زر هاست

 E ناتلا ها یی شا
 9 NN هلسذا کنوح

 هدنکیدرک هنسهطوا ابا کد فک و «هلتسم ۳

 NEE هلسع در وط وا هو هداسو وش شا

 یسهشدش غا نابلوامولعم بونا و هدنتش هدنخادروطوا هباروا

Doo TTT. kK 



  ». Ceceحا ف ۵" `

 ۲۳ تب

 ا هسا أ قرج ید هداس و یک یبداوکود بول, رق

 . هماخ زلک مزال نامض

 و ین رای نکا تیتر لس
 هدکدسا داسفا جا هب اد نکردبا جارخا ندنکا یا هلفعلوت

 هباد بحاص هسیا شلدیا جارخا هلا كعرز بحاص رک |

 . ثلاثلا بابلایف هیدنه زلک مزال هنسن هنیزژوا
 ندفدردن | قاربط ندهاخ ههل .نیداقر .هلئسم ه

 هدکدید مدیا شوک نوتلآ ردق وش هدنآ بولک وز هرکص
 تاما جوز ا نوفدم هدقاربط نالا ناو رد وا

 هب هن ص هسخو . رردتا نیمضت هب هل زا[ جور هتردیا

 . بصغلا نم عساتلا بابلا ىف هیدنه لکد

 هدعاق .ردراو هدعاق يا هدو هکردنذا ةلالد ها مق

 ندنر یه كسا هشواتوافتم هدن | سا کام یه :ردوش «ییوا

 : لئاسم ضم عرفتم کو .رولوا تبا هناعتسا

 ید هرزوا كعا مده یتسهلوق هک رب < ةت ۱

 داتعم ر ETE رسنا تیک لوا هدا راحتسا

 زلک مزال نامض هبا مده

 یقوقنابلاق دیما ندنساق هدناح كيهمکر « هلم ۲

 نامض ااسحتسا لوقیلع هستیا مذ هنسک رکید زبشذا كنآ
 عطقنم لدیما ندنابح یحاص لام طقف . هباخ زلک.مزال
 . رولک مزال قعلوا تابثا ندنفرط حاد هشيا راکنا یغیدلوا



Re 
  ۱بس ۱۷۳۴ تم

 یخد نیم بلطلاب كلام نالوب سابالارکنم هدیوبمهنلوا تابا

 هدتمق رادقهو .رولوا نماضیتمق یهدنحذ و ماد هسردیا

 یوتفللراتشاو . بصغلایف هبربخ قاب ههدام ۸ .ردکحاذ لوق

 ۰ یواطحط نامضلا

 ` یاوبحیندالغاب ینرلقاآ نوجحما كمسک باصق «هلئم ۳

 : زاک مزال نامض هسنبا مذ SEE مرص ندذاالب

 رغ لوا یتسهبحنا كربغ هدهبحنا ماا هسمکرب « هلئسم

 ها لوا و .زالوا نماض هسسک هرزوا قلوا هبا نوجما

 زوجمال ةحضتلا مايا ریغین ۸م. ذلا ناک ناو .رولوازتاحندربغلوا
 .. ثلاثلا تالاق هبدنه نمطو

 هدبوبق ههر یکم هرزوا كما خبط هسمکر ب فلتسم 6

 . زالوا نماض هسروش هلعض و ها هر د

 طبر یراحو عضو هقرود ینهطنح مست را

 هسا نحط یهطنح هلقو س یرامج کک د بودا

 ۱ ی
 هلاما هس رهطو عفر یس هرج یدنک هسمکر 4 ۷

 راتم هدنراش هرج هدهسشا هناعا I هدهرص ییدسا

 : زلک مزال ناعض هسل وا

 یک رکمف هد كو ندنیاونح وک ر فا

 زلک مزال نامض هسلوا فلت ناوبح هدهستلکو ی آ نذا الب

 . هاب
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 2ذ هلکمعا فو خ ندنفلت كلويق رب نابوچ « هلئسم ٩

 . هیناخ زا مزال نامض هجنلوا عطقنم دیما ندننایح هستیا
 مام اهرابتعا بج ةلالدلاو ةلالد لئاسلا هدهق تباث نذالا نال

 . ثلاثلا بالا هیدن اهفالخم م رصاا دجو

 هدو هلوا توافتم ا ساب یا نه هرات ءدعاو

 : لئاسم ضعب عرفتم اکو . زالوا تبا هناعتسا

 هدبوصا نوجا خلس یناوبح حوبدم هتبمک و « هاتسه_ ٩
 هدخاسسات ارز .ر ولوا نماض هس ہا خلس ندا الب یرثید

 . نیلوصفلعماح لکد هدحذ اما بولوا توافتم

 هکرولشالک | ندندانسا هفلتم كناض « رولوا نماض ۽

 عرقنم اکوب . زلک مزال نامض - ردکعد لاماعفد ریغب - ہما
 : لئاسم ضعإ

 هلبرما كصخشرب یتسهبور كرکید هسمیکرب « هلئسم ۱
 هکرکم .لکدصخشلوا هسخوب بولوا نماض همك لوا هستربپ
 . قاب ههدام ۱۵۱۰» . .ههزاز هنلو رب سمآ

 دخا الغت یلام ردقوش تفاوت کد REP «هلئسم ۳

 یراکتمدخ كنالفن هسمکلوا هدکدنایوعد هتک وا هلکعا

 ندنامض ود لآ ندنآ مدیشمریو اک | قرهلآ هلیعا كنا مدیا
 . هحعم ضەديا عانتما

 كصخشر یسهناخ ELS ةو « هسه ۳

 تلف ا 2 لوا ها یارجا لا ییرخو قوس

۰ 
۰ 

1 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۰ 

۱ 
۱ 
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 روا هاا ییالوطندنسمنا كبرحو قوس درج هسخوت

 ةنارزوا شک لوا كصخشوا ارز . هضف زلک مزال نامض

 . قاب هه هدام ۹۵» .ردلکد حک یا هلغمالوا یتالو الصا

 ییا 1و رولوا حب یا ها رولوا یتالو یتح

 ا اراک ردا سکر یار
 رب موق ص كىرش یتسملنا ملس 1 و كناوبحلوا

 مزال نامض رها هس | ٤ 9 هراعتسم ی ا هدوا هد وديا صا همدآ

 شف نق اسف CE نیا روما هدو ارز .رواک

 بولوا یلراک زور اوه ینسا را با مک هتن

 هدهسقابهدنوکواءدوا هدیودیا صاهدنوک ی >هدبایدعآ هنسوشموق

 هسا فالتا یلامر كرهدبا یدعآ هنضرا كنم وس وه نا

 . هبلا صالا لقتناف حص مالا نال .رولوا نماض

 نوجما من بوقبج هجاغآ وش هروححیص هسمیکر اذک
 تد هسا وا فلت لره شود بوقح هدوا هدیود الب وط شک

 ۱ . یواطحط رولک مزال

 هلا فال یلام كرکید هب یصر, هسمیکر, « هلئسم ٤
 .رولک مزال نامض ندنلام كنص هستيا فالتا هدوا هلکعنا صا

 ردیا تعجام ءصآ هدوا هلغلوا یص رومأم هدنوب هکردقوش
 ٩ . راتم در

 ینتسهسلا هلربع هب یص رکید زود یصر, « هلئسم ۵

 ندنلام كسص نالوا رومأم هسآرب هلکسعا سا هلیسک ری
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 ردبا تعحیاسم هم ما هد وا هرثص مه دولک مزال نام

 5 ۱ نیل وصفل | عماح

 ذخا ینلام كمدآ نالو ها e همکار ر « هلئسم ٩

 . رولک مزال هذخآ نامض هسا ذخا هدوا هلیسعد تما

 فالتا سش اب یلام كرکید هنذلاب نا با « لسم ۷

 هننرزوا نا تیدو نامت ها فالتا هدوا هدبودیاما هسا

 . صالا داسفل رولك مزال

EARىراو دوشەراشالابەنىراود كرىغەب ىح راو د هسمک رب«  

 نامضت هیحراوبد یحاصراود هسلد هدوا هدیوندچآ وبق بولد

 لوامآ هکر دقوش لم دنا تعحا هما هل انامضلدب و,ررب دّسا

 هل رحا ییراود هدیولوانک اس هدهناخ ینلدنل و طرح كراود

 تءەحاص ضا یم ههدام 1۵۸ ید یجراود هسبا شع وط

 وات
 باتک كراتخ رد لئاسم ضم نالک مزال نامض هما

 . ردشعلوا رک ذ هدنصغ
 عفدب سما هکر دوشیبس كاتم لاملا عفد ریغ) صا هدالاب

 یدشعلوا رک ذ هدنحرش هدام ٩6۷ لئاسم ضع قلختم لال
a۱  

 هعبرا ماکحا

 ورا ورا كثيره هلغلوا یواح یهم را ماکحا هداموش

 . یدنلوا ترداىم هنحاصا
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 ا IS ك ةسمكر « لوا مکح

 .رولوا نماض هسنا فالتا
 لئاسم ضعب عرفتم اکو

 نالوا هدنحما مولوط کیت سد و هک و وه 4

 . رولک مزال نامض هسشا فالتا بوکود ىغا هسق ردقوش

 یدیا سج بویلوا یهاط غاب روک ذم هسمیک لوا هدریدقوب

 هک و رکنا فالخا ود یدیا یا ها واو

 نماض هروک اک | قرهنا وا قیدصت هسردیا نع هنخدلوا یهاط

 . هضف رولوا

 نالوا شمر هننک | « هلئسم ۳

 هسا | قوس هدهرص ینادراقح ندنک | یناوبح ا د

 .رولوا نماض هسلوا فلت ناوبح یالوط ندنو هدهسالشاطو

 هسغا قوس هرکصتدنا بوراقج داتعمر ندنک | زکلا اما
 یاوبح كنسهقش ندننک | هأربغ . حق زلک مزال 9|

 . ردهلب وب مکح یخد هدقمراقىح

 هرزوا ییدسا وا رک ذ هدنح رش هدام ۸۰۳ <« فلتسم ۳

 یتمیق اوتکم كدنس هستریب ییدنسو كص كرکید هسمیکرب
 نار 0 هتن . لکد یا یتیدلوایواح هسخو بولوا نماض

 .رولوانماض ینرکد كنآ هسا فالتا ییرتفد باسج كرکید

 ۰ لکد یلاوما ررح هدننورد هسخوت

۱۹ 



 ۷و
 هل نط یلام یدنک هسمکر هلهحو هدام ٩۱6 « هلئسم ء

ISSروزا ما مهسا فالبا  : 
 ینسهسلا هلرکید هنسک رب هلهجو هدام ٩۱6 «هلئتسم ۵

 .رولوا نماض هسارم هدیوکح

 فالتایلام دل رکیدیصرب هحنح وه هدام ٩۱٩ « هلْئسم ٩

 ۱ واوا ماس یدنلام هد
 ناصش هن و هحتمق هللام ك 9 هسک ارا هلئسم ۷

 .رولوا نماض هحنحوم هدام ٩۱۷ هسروتک

 ین راقع هلرکید هسمکو هحینجوم هدام ٩۱۸ « هلئسم ۸

 .رولوا نماض هبشا مده قحریغب

 هلغاوعوفو قبرح هدلحمر هلهحو هدام ٩۱٩ « هلئلسم ٩

 صالا یلو ما الب نیزسقلوا ینذا كنبحاص ینهناخرب هنسک رپ
 .رولوا نماض هسقس

 - هص ع اکر هحنح وم هدام ٩۲۰ «هلئسم ۰

 .رولوا نماض هسردیا عطق قحریذب یراجشا یکهدنس
 هلال هسک یبا هحتننکح هدام ٩۲۱ هئس ۲

 : رولوا نماض .دنشکبا راهش فالتا ی رام تک
 ا فالتا است یللام كرکید هسمکرب « هلئسم ۲

 . رولوا نماض هلهحو هدام ۲

 تودوکروا ادصف یاو.> دل رکبد هتسمکر فلت ۳

 . رولوا نماض هحنیجوم هدام ٩۲۳ هسلوا عياض هلبا رارف



 جد
۳۹ 

۷۳ 
 يا كنسوق ر شاپ هم رد هسمکر « هلئتسم 6

 هدکدنا فالنا ینکت كنباق قاآ تفح دوخا یر ندنداتق

 ردنا نام هملتم فح نا در ةه کک
 . هبناخ رولس

 ربع نه یلام کد كنهسمک د Bz «ینا م ی

 . دولوا نماض هسا و دص

 لئاسم ضه ع رفتم اکو

 کما قد یش ر هدنسهناخ یدنک هجرت و

 كرهشود یش رب یالوط ندنوب هدنسهناخ كنسوشموق لصتم

 . هبناخ رولک مزال نامض هن رزوا هکر لوا هسلوا فلت

 هکمروتوک الینی» رذم هدماعقیرط هسمکرب «هلئسم ۲
 كر ەحروص E1 E د هلغعوق یشر «ندخیدلوا ردتقم

 روک ذم هه زا هسل وا فلت یثلوا یالوط ندنو هدیوشود

 . زالوا نماض هسا شوق رذع الب اما .رولوا نماض "یش

 یعل نون تملته هلبسح كتعا لاغشا یربغ كلم ارز

 . هدلاهمین رولوا دع ندیا عضو

 ندنو نکیآ هدقمالراصق هدنناکد یدنک «راصق «هلئسم ۳
 .یومح رولوا نماض هسلوا مدرنم یناکد كنسوشموق یالوط

 هدنرزواقیرط راجیتسالاب ینیجراوید «هسمیکرب «هلئسم ٤
 هنرزوا یرب ندهرام نکیا هدکمریدشا مده یراوید عقاو
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 : رولک مزال نامض هیحراود هسا ررضر هدیوشود شاط

 . یورشا لکد هب هسمک لوا هسخ و

 نکیا هدقع | ناشن هدنس هاب یدک هلک و «هلسم ©

 اا لار هارو ساخ كم و
 . هماخ رولوا نماض هسا لتق

 محل غق نکرکود روع هدنناکد « یحروع « هلئسم ٩

 یتسهسبلا كنهسمیک رب ندیا روم هدماع قیرط هدیوارچص
 . قاب ههدام ۰۲۹۰ .رولوا نماض یحروع هسللا قارحا

 نکرا راب بطح ۳ یدنکا RE ر «هلئسم ۷

 ا 2 ىلا كودو مازیار ات تا
 ینبدنل و هب دی مس ددعچ وا هدا كنهسمک رب ها

 نرم کد كرهشود ندسلا هدلاح یدلوا هدقشاب کا و

 درهدیا طالتخا بولوا عقاو هن راه دع نالوا ندسح ناع

 نماضو بصاف یراهبدیمرکید هس.ړک لوا هسلوا لباق یزیی
 . .هناخ رولوا

 یاام کند یتما تل هک کد هنر تلف مکح

 .رولوا نماض ها فالتا ادصق

 لئاسم عرفتم کوب
 ییدتبا میلستو عادیا هبهنسک رکید كنهسمیکرب «هلئسم ۱

 صخش هلا كالهتسا و ذخا ندهنسک وا صخش رب ینایشا
 .یدنفا ىلع رولوا نماض موق



۳3۹ 

SNOT 

  ۲ما٤ ناو هدمراب دی زونه بولا نوئاص یرتشم
 ینبدنل وا حاضبا و دنح رش هدام YA هسا | فال ا ینجا یم ۱

 .رول هر دتا نیمضت هفلتم یرتشم هرزوا

 ندعدوتسم هرز وا یندنل وا 9 هدهدام ۷۸۸ «هلئسم ۳

 هس رب دشا راق راوتل ا رکید یونل | نالوا هدو ةا هقشا

 ر
 2 ل كات ناب ك باک قت 6

 هقوفام دوخاب یرصقت ا یسیدعت لا هرژوا یدنلوا

 ینج هلوا نماض هسل وا فلت روا هل ایفل اع هت وأم هلزواح

 1ا هلهجو یتیدنلوا ناس هدننات لصف كا روک ذم یک

 هدولوا نماض هسلوا فلت هف ی هللا یربصق اب یسادعآ

 هلمسلدعت كسرتشم جیم ءافو هلهح و هدام ٤۰١ لس ©

 هحنج وهرهدام ۷۲ و 0 یک ینج لوا ن هاض هسلوا فات

 .رولوا نماض هبشا فالتا یهر 2 دوخا نم

 ربغ نم یلام یهدندپ ینیما لرکید هسمک رب «عیار مح
 . رولوا نماض هسا فالتا دصق

 لئاسم ضمب عرفتم کو

 یراکتمدنخ كعد وتسم هلهحو هدام ۷۷۸  هلُتسم ۱

 رم ENA فا توشود یشر هترزوا هعدو ندندب

 ضمب رکذلایآ هکرولیشالک ۲ ندناحاضیا و . رولوا نماض

 .ردندلئاسم عرفتم هتیرزوا هدام وب داوم



— ۲۷6۷ — 

 ردلکد حيح فالتالا ةزاحا

 .رات رد زالوا قحال هفالتا تزاحا «هدعاق
 لثاسم ضعإ عرفتم کوب

 فالتا ایدعت اا كنهنسک رکید هسمک رب : هلثسم ٩
 هسید مدلوا یضار اب مدلوا زی یحاص لام مری نداد دنا

 یر نداامض فلتم هلتهح ینحهلوا قحال هفالتا تزاحا

 ۷۷۰ هک ردانئتسم یبهلئسم هطقل قدصت ندنو . هاشا زالوا

 نمالعراشلا نم لصح نذالاو یدیشلدیا نایب هدنحرش هدام

 ةزاحا فالح مقفلا دب ی اهماق ىلع فقوتنال اذهل و كاملا

 . راتشدر لیوضفلامیب

 ندعفدلوا فات هدندب یلوضف "یرتشم « عییم « هلئسم ۲

 قا هدام «۳۷۸» .زالوا ی اخ هسلوا زبم یحاص لام هرکص

Eیوتلآ ردقوش نالوا هعیدو هدندزن 54 «ةلتتنه  

 ید هتک وا کما ضارفآ ههتسک رب رکید ربشذا كعدوم

 تزاحا هساوا زی یضارقاوب عدوم هرکصندکدتیا كالتسای |

 .وولبهریدتبا نیمضت هبهسمک لوا یروک ذمغلبم هلفمالوا حیح

 . قاب هنحرش هدام ۳۶

 لاوما ضمب ندهکرت هدنیابغ كلرارکید هئرودحا «هلئسم ۽
 8 هلن رک لک قرار گفتن دکد رو تفاسض هاتف مص

 .رار ولس هر دتا نیمضت رلهسئسا كمما نیمضت هدعب بولوا زبحم



 تم

 ةلوا قحال تزاحا <[ یتح کز الوا فوفوم فالتا کنوخ

 .:یواطحطو راتح در

 ةراحا تدم كرەديا راجا ا «یلوضف «هلئسم ©

 یحاص لام هرکصندک دادیا فالتا عفانم هلیتروص قلوا یضقنم
 .قاب هبهدام «42۷» .زالوا راح هسلوا زی

 عاديا هرخآ عدولا نذا الب یهعیدو عدوتسم «هلئسم ٩

 یعادیا عدوم کما هاو ات هان یا عدوتسم كرهدیا

 .قاب هنحرش هدام ۰۷۵۹۱ .زالوا حس هسل وا زبحم

 ن وتلا نوا E كديز هننودمكدیز هسمک رب «هلئسم ۷

 هدوا هلیسعد رولوا زبحم هدمهسیا لکد یلیکو ربو اکب ییفج لا

 دوجوم انیع هدندی هسمیک لوا نوتلآ نوا روک ذم هسریو
 هدهسرولوا زاح هحللوا زبم یفق وب دیز هدلاح یتدلوا
 . زالوا راح هساوا زبحم هرکصندقدلوا فلت نوتلآ نوا

 یهبراضم لام هق.دلوانوذأم ةحارص براضم «هلئسم ۸

 هدضرقتسمدب هدبوریو ندنکجهیمهریو قرهلوا ضرق هنیرکید
 فاتلادعب طقف بولوازاح هجنلوازیحم كلام نکیادوجوم اع

 نورشعلاو عبارلا لصفلایف نیلوصف زالوا زا اح هسرولوا زيج
 هدیوبعلوت هدندب كتنيما دوخاب كنیحاص لام 6 اماژ

 ها فال ا ینوصغم لام کهدندپ بصاغ ]|
 لصف هدنضام لصف ندنفج لوا هدنمکح بصاغلابصاق فلتم
 ندنابمق (هصاغ هسراید .ردربخڅ هنم ب وصغم رژ هرزوایردنلوا



 تب تب

 نمضل ز یلثنم هسا ندناماثم و یتمش ی هدننصغ مو هسنا

 عوجرهفلتم) ندنغحهلوا كلام دانسالاب ( یخد وا بوردتا

 ىتمىق يهدنالتا مو هسلا ندنابمف هفاتم هسرابدو .ردیا

 (هدروص و فاتم بوردتا نیمضآ) یلثم هسا ندنابلتمو

 .رولواهنیرزوا فلتم نامضلارارق هد(.نهدیا عوجر هصاغ)

 e هدام ٩۳ رجب

 هسا فالتا یلام كرخا كلرهشود هدیوباق یغناا كنیر#
 . قاب ههدام ٩۲ (رولوا نماض

 لاب بو اق یتایآ هدنکبدرک هتناکد لاق هتسمک رب الثم

 هسل وا عياض لاب یهدنجا بولیرود هلکمشود هنیرزوا یسحوف
 . هحیم دولوا نماض هام هسمک لوا

 داف | هدام دام و هرزوا ییدلرتسوک هدنحرش هفن | دام

 و یلاثم كن و لخاد

 ەچ هدام ٩۱4 چ
 هشا فالتا یلام كرکید هلبنظ لام ودنک هسمک را

 . قاب ههدام ٩۳ (.رولوا نماض

 ارتشا هلینظ عورشم یسارتشاو یلام كنعیاب هسمیک رب الثم

 هسقبح قحتسم رب هرکصتدکدتا لک ا هلا مذ یوبق ییدتا

 نالوا هاظ یماطخ هحنحوم هدام ۷۲ ارز .رولوا نما

 یالوطندنو هلغلوا عوفح اطخ مکح طقف .ردقو رامتعا هنظ

 ودیا هبوب مکح ید هدبصغ مکهتن .زالوا مثآ هسمیک لوا



9 
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 . یدشعلوا ناب هدنراحرش كرلهدام ۱٩۸و ۰ ۱

 یخد هدام و هرزوا ینبدسنلوا رک ذ هدنحرش هدام ۲

 ,ردشعلوارکذ القتسم هلنراتعا روک ذم نظ هدهسیالخاد هدنآ
 چک هدام ٩۱۵ جی

 سال كا کند یل (یتسهسلا كرکید هنگ رب

 هدیوکح ) یتسهسالا دلور هدکعا كاسا دوخا ینیدلوا
 یسهلح كنا صف يدتا عاها یا ( یتمدق ماع هست را

 نایلوا بوث بحاص نکح ییهسلا یی ( . رولوا نماض إل

 لوا ی هناخ رولوا نماض یتمق ماع تشدم هحنلوا تبشنم

 .ردشعا فالتا القتسم ییهسلا نکح کنوح .بصقلا
 قملترب هرزوا یشدنلوا ت ا احرش كعد یتمیق ماع

 هسا هر ىل ىسك كئاضم نالوا ضراع ههسلا هلبس
 هلعءانب بولوا هدنسانعم لکدینصن زکلاب كعقاو ررض هلهجو

 یکیدلیا صغ EE فدك و كدام 8.۰ ىد هدنو

 ربعت و هننایرج كئالیصف یهدنسهرقف « . . هلقع رب ینهسلا

 .زمشود یاس

 ا نارا لام تاک کند هم اما
 یعناص رژ ىن هسا راک دم هدب وشباب ین ( هدیودیا اف

 درد هبناخ ( رولوا نماض یتمق فصل هسقر هلک کج

 ند نعوم كنلعف كنمدیا ثىشت هللعف كنسحاص لام « فلت

 كرهدیا اضتفا يعاسقلا اواستم كنامخ هباع ءانب بولوا لصاح



FTدو ۵  

 .یداوانماض ینفصن ارصح نکح هلغلوارده یلعف كنىحاص لام

 و ا یلوف یدک اند كنەنسک یکید هسمک رب اما
 یکی یدلوکو د یراشید كنهسمک لوا هلکمکح یلوف هتک وا

 بولوارده یرلشید كنهسکل وا هسا وق یا ید كنهتسک وا

 ,هنناخ رولوا نماض ینشراكنعارذ كنهتسک وا هسمک لوا طق
 6 هدیوروتوا هنیرزوا یکتا كرکید هسمک رب كلذک )

 یغادروتوا هنیرزوا یا كنهسک لوا ( یحاص  كنهور

 هنسک وا هدتاوریهاظ (هساترب یسهسلا هلدمتلاق درهبملس و

 هب سل ا یالوط ندقملترب وش ینعع (یتمق فصن كنهسلا

 یفصن كقش نامض هل رکید رمع) ییفصل كیاصع نالوا یراط

 .یدنلوارک ذ هدالاب یسهبجوم بابسا .هیناخ (.رولوا نماض)
 .ردنوجا زارتحا ندهمنا "هلئسم یربعت قمروتوا کەدەلح

 را یسهسلا نکرّع ندماع قیرط هسمک رب هکهلوش

 راتخانآ هسنالهحراب هسلا هلکمنا قلعت هنیراتخانآ كنناکد
 یامض كنهسلا هنحاص ناکد هسیا هدنکلم كنحاص ناکد

 یذللا وهف بوثلا رجا ذا هلال .قاب هبهدام ۰۹۱ » .زلک مزال
 نماض هسبا شقاط قح رغب دک كا او : یر

 ههساخ رولوا

 تگ هدام ٩۱٩ جم

 نوذأم كرکو نوسلوا كرك نوسلوا زیم لرک «یصر)
 كنيصرکید اب غلابرکید یب (لرکید) نوسلوا كرکو نوسلوا



 ۲ سس

 هنلام كرکید دوخا ( هستبا فالتا ) رخ الا ماالب 6 یلام )
 (هرولک مزال نا نام ودنک) هسروتک ناصه هنوک رب

 هللاعفا هل هسلوا روححم یص هحنکح هدام ۹٩٩۰ ارز

1 ۱ 
 .یدشهوارک ذ لئاسضم راداکو هدنح رش هدام ۹

 یتسهسبلا كنبرب هلکعا لوب هنیرزوا حطس یص رب الث
 ,راغصلا ماکحاعماح رولکمزال نامض ندنلام كنبص هسشیاداسفا

 ( .رون وا راظتنا هنر لاح هسا قو یلام ل كس لوا

 هللا نيد ردق هي هج دیا راس بسک «نویدم نالوا رسعم ېک تن

 .یک ینیدملوا بلاطم
 ندنلام E هنسص وات هن ردب الث یعب هنس وژ هسخو

 یجروب كربغ هسمک ر چیه ارز ( . زاریدشیا نیمضت )
 بیس رب یک تلافک و هلاوح هکر کم . زامهلل وا راجا هب هدا

 . هنلوب یعرش
 ندنر.دب یحرو ندیا قلعت هنتمد قر ثم

 .قاب هب هدام «۷» .زامهنلوا هبلاطم ندنلعوا اب

 ینماح یسهناخ کد هدیو | شاط هدقاقز یص ر یدعا

 .زلریدتیانیمضت هنسیلو هيد هلدریویلاص شوب یشاب یییصهسریق
 دویقلا حاضیا 1

 یم هنکیدادیا ثح ندلاوما هدهلسح رست وه یلام ۱
 ر 6 هلوش .ردهلو مکح ید هدفا فالنا هسخو بولوا



 ل Yo دیشب

 بولک مزال دام یک ید كتانح نالوا رداص ندریغص

 هترزوایمایرقا هسخوت روناوا زاظتنا هنن رم! لاحهسغود یلام

 ۰ زاک مزال

 2 رادعم ردنک ر ی و هوتع هللا نون

 ینیدلل وا حاضرا هدنحرش هدام ٩۱۲ « رخ الاما ال ۲

 فالتا یلام كنسهقشب هللیما كلاب رب رکید راق رب هرژوا

 ی هک هدا روک مزال  نایض ندنلام تابش هب هنشا

 ٍ . ردا تعجارم هنیمآ هللا نامض لدب موقف

 چ هدام ٩۱۷ زجح

 كرکو نوسلوا هوتعم اب نو اب ییص رک ( هسکرب و
 ناصقن هنوک رب هجیتمیق هنلام كلرکید لل نوسلوا غلاب و لقاع
 ( .رولوا نماض یتمف ناصه هود

 ناصش درحم ناصف نالوا نامض ثعاب هلیسملسد هحتمق

 . روشلوا تراشا هنکودیا تمق ناصش کلب بولوا یسح

 هد وزاق روقوح هدنسهصع E کد ةا هبلع ءانن

 رولوانماض هحینلوا بحوم یتهبق ناصق و ین رضم هنسهصع

 هساا شمالوا م هتک ار چه هب هصع ندقمزاق هدهساا

 . یورها زلک مزال هنسأ

 كتمیق ناصقن زکلاب هرزوا یفجهلوا مهفنم ندهدام ۰

 تولوا هدر دقت .ینیدل وا لا هتمق عبد ناصق روک ذم یعوزل

 هبهسمیک لوا لام وا هسیا رولوا هدایز اب غلاب هتمیق میر اما

 ف وف
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 . ردراو يح كننحاص لام هننبمضآ كنتمق لک هلا كرت

 لئاسم ضم ع رفتم اکو هلغل وا دک هاو زدام و

 ۱ . رونلوا رکذ یا هجورب

 هلملامعتسا كصاغهرزواینیدنل وارکذ هدهدام٩*۰ «هلئسم ۱

 ۰ رولک مزال نامض هسلک ناصه هنتمق كي وصخم

 عاتم لمحت هناوح ر كلالا الب کر «هلئسم ۲

 ناصقنالب رک ۱ هسراب یّسهراب یلام بوللهراب ناوح هدیودیا

 .FRU زاک مزال نامض هسیا رولوا لمدنم هراب روک ذم

 یالوط ندنوب یک ینجهلوا نماض هسرولک ناصقن ندهراب

 . رولوا نماض هسلوا فلت ناوبح

 . هنتمیق یکینبدلوا فلت ندهراب لوا ناوبح روک ذم مکەتن

 فهراب لوا كنحاص لام ناصقن کلب بویلک یغد ناص
 . زلک مزال نامض هسیا رولوا ینالوط ندنسمراب

 یراط ناصق اب فلت ندقهرا یهراب بصاغ هدلاح وش

 یراطناصق هنتمیق اا فلت ندهراب هنم بوصخم و ود یدلوا

 كصاغندىا یا زوس هدنراکدتافالتخا ود یدلوا

 . یورقلاو هیزاز ردککلام هنس اما بولوا
 شرع كاا ا رج هی ۲

 رکا هسلوا سجعتتم غاب لکا نالبس ناق ندنفنا نکراقاب

 .رولوا نماضالاو بویلک مزال نامض هسیا شقاب هلندا هلرحات

 مزالینامض كناثم هسیا لوک أم غاب لوا . رولبقاب هدریدقت وب



 دی of ا

 . رار رولک مزال یتمق هتنا لئد . راولک

 قاربط ندنسهصیع نا E ر «هلتسم £

 ی الوط ندنو طقف بولوا یف كعاربط لوا هدقدل |

 مزال ا هلروک ذم ناصشه هسک ناصه هر هص سع زوک دم

 هبزازب زکمزال هدنابض روک ذم هسا شمالک ناصق اما . رولک

 هبهصرع هسیا رونلو یتمیق غار ینبدلآ قحن ا .هیناخو
 كغاربط روک ذم نوسلوا لرک نوسلوا یراط لک ناف

 . هیضیف رولوا نماض یتمیق
 هک لات كە د هبنمک را 5

 ها هسا شحاف رکا ناص# ندیا سرت یالوط ندو

 هدنروصو .قاب ههدام ۰4۰۰ .رولوا نماض یف لیمکت

 هدر, یک یفجهنلوا موقت هلبا لاد نالیسک جاغآ روک ذم

 یهدنب تمیق کیا بوناوا موقت قرهیلوا لاد روک ذم
 ۲ عبارلا بابلا ق هبدنه و هساخ رولوا تمق ناصش لضاف

 یسهسلا شملکید نه کید هک « هلسم ٩

 نازو هلتمیق-یهدلاخ دوا نیملکیع كالا لوا و
 . رولوا نماض یقرف قرەنلوا ریدقت یتمیق یهدلاح یتیدلوا

 ندنر, یتسوص یسهناخ کله سم کیف مکر مکه تن

 كنبرک | كنبرب دوخاب هسبا لوب هئوضو رب دوخاب هسراقبج
 ضقن اذا اکو افلوم ناک ام لک اذکو » هسزوب ین راشکید

 ولو هسناخ و یورفشا رولوا یراح روک ذم مکح « هفتا

 کک یا ی یوو ى ۳۳

ree 4 ۳ 
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 صو ةماعلا تملافو ناصقنلا نمضب ةصاخ تب یف ةساحم قلا

 ۲ عبارلا بابلا ین هیدنه رم

 یه ارم فلات یاب ید هر یا

 هسیالکد رولت ر دتا هداصا هسیا نکم یسهداعا . زولفا هشا

 ذخا یتمنق احح كربصح هليا جاست ههسمک لوا ضوقنم

 ناکام ىلع ةداعا نکع ناکام لکو لعنلا یف اذک و هبناخ ردیا
 موش کارش لع برعلا لاعن نم لجر لما ذخا اذا اذک و
 ۱ . هنناخ لضفلا نمضف ةکر شم ریغ و هکربشم لعللا

 ینیداوا یسهشیش غاب نوتیز هدندپ كل هسمیکرب «هلئسم ۸
 ییدلرف هشش كردیا همداصم هللا هست نکردک هدلاح

 هستیا داسفا كرهلوکود هنسهسبلا كنهنسک وا ید غاب یک
 لوا هسلاشلوسعوفو هلیسک راح كنهسمک لوا . رووا رظن

 هاو . رولوا-نماض ین-هسلا ناب وا تک

 یهشیش هدمه ىغا مه کوا هساا شلوعوفو هلسگ راح

 . رولوا نماض

 نالوا لصتم هراوود كنسوشموق 0 هسه ٩

 كنیراود كنسوشهوق یدعتلا نکردیا رفح ینسهصیع كلم

 بتر ناصقن هنتمیق اینم كراوید هلکمنا جارخا یراشاط لم

 . هحم رولوا نماض یاصقو هسمک لوا هشا

 نکیشماجارخا یرازوج ربغص «زوطا ةرجش «هلتسم ۰
 نماض یتمق ناصقن هشا فالتا یرازوح روک ذم هسمک رب
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 لاب تسیلو ةميق اهل نوکت م ناو تازوا كلت نال .رولوا
 اهعطقو اهفالت ابق ةرحبشلا ىلع نكت ملاذا فالتالاب نمصتالیتح

 روک ذم هدنرزوا هرجشلوا هکهبوش هیناخ ةرجشلا ةميق صقتت
 هدلاح ینیدنلوب یک ینجهنلوا موقت ہدلاح ینیدنلوب رازوج
 ۱۳۹۱ و ناو هدیتسهوا تق کیا تونلوا موقت

 ۹ عیارلا بالا یف هدنهو هزاز رولوا نماض

 الغت ین راحشا كم تاک کد هسمک رب ا ۱

 عاق كلكم راحشا هسا كالتما و عطق ندنرلید

 4سناخ دم او ةرحش هلع فاتا هلال . رولوا نما ین راتمق

 رو هعوطقم راجشا هرک رب هاب هکهلبوش . هیضیف و هجپ و
 بونلوا ون هدلاح ینیدلوا هعولقم ربغ راحشا لوا هدهرک
 .رولوانماض ی (A هسلا هل تواش یو تمق یا

 راحشا هسرابد همش وا هسلا دوج وم هعوطقم راحشا و

 هلع فاتا هلال. رر دت | نمضت یناصق زکلاب قر هب وقل | ی هعوطقم

 ۹ : 0 معاقلا

 یواتسه یف هی او هلتمق هعولقم كراحشا هدلاحو و

 نوت لوا هل و ا راحشا ةو وا دفا
 :هباخ اش تراز هال هراز سسهتسا
 هسادا هراب یا یحیلق فلات کد هسمکر «هلسم ۷

 كسیلقبوریدتبا ماست هبهسمیکل وا ینراهراپ كجبلق هنسکوا
 . یدقا لع رر دا نمضت یتمق ااف



eV —تنش  

 هبا شیشخ و بصق كردیا فرصم هسمیکرب «هلئسم ۲
 یروش كرەكود وص و هرکصندقدر دزق یترون

 قرلوا روحسم ربع و روحسم كرونت لوق ىلع هسنیا دیربت
 هسناخ رولوا نماض ینوافت و قرف قرهنلوا رد یرلترجا
 . عبارلا بایلا ىف هیدنه و

 یتا رفح کلب یالنک فلت رب هلئسم 6

 قرهریدلوط یعارروط نالبراقبح ینعب مط ه هنسک رکید یووف

 موقت قرهلوا هروفح ربغ و هدوفح ویوق روک ذم هستیا نفد

 روک ذم اما . رولوا نماض یوافت یهدنراسام بوللوا

 ۳ ها رخ نا هی یارط هاش
 هدربدٌقت ییدلبارفح هدارگارز .یدلند هدنکلم یدنک

 . زلگ مزال هنسن هسیا شلدیا مط نیدمقیج وص رکا .رولیقا
 هلهحو e تالبصف هسا شلدیا مط هرکصن دقدقبج وص اما

 . عبارلا بابلا یف هدنه رولک مزال یاض كتوافو لصف

 دا غ تاک کودک زا ۶ هام 5

 كنه مک ل وا هحک هسلبالامعا هحیک هدهسقرقیکو ین هسا

 كمنغ فوصلا زج .رولقاب كاددعف همنصب لصح هنال .رولوا

 یی كفوص زکلاب هسمیک لوا هسیاروبقیا ناصقثاربا هنتمیق
 هتک ول بوس ویا خاص تارا ام رولوا نرعاش یلتم کوب

 هرانو وق ییالوطتدنوب هسرایدو یناثمكفوص هسراید بولواریخم
۱۷ 



 ےک ۲ ۵۸ مت

 عبارلا بالا ف هدنه رر دتا نیمضآ و نالوا ضراع

 .بصغلا نم رشع
TT OS up 

 یراقع ولله رادح و (ناکد و هباح کبد هسمک رل

 اب ارز .زامهلوا راجا هباشنا لوالاک هسا مده قح رغب

 . هلوا نكع كلدبا اضق هللا ىلثم ات هکردتاکد ندلاثما تاوذ
 یحاص ژ هسا دوحوم یخضاقا كراقع نالیدبا مده طقف

 وا و ( هههسهک ندا مده یتضافا هسرابد . ردربخم

 تایحر, (ینتمیف اینم كردیا كرت هنسهرو هسیا شلوا توف
 هرزوا قلوا ندنسهکرت هسیا شلوا توف مداهو همداه هسیا

 هلغلوا دوحوم هصرع اما  رریدتا نیمضآ ل هحم هنسهرو

 لوا هسراید و ) هدیدج یاواتف زلک مزال یا كش .كنآ
 نیمضت ی هیقابتمیفو لیزتت یتمیف كنضاشا ندنتمیق اینیمكراقع

 هک هلتهج وشردم اقهج و نمانس لواارب ز(روقبلا یخدینضاقن ار ارب با
 هک هلیس وش . ردکلاه زخآ هحو نو . رددوحوم یخضاقا

 هسرلبد یحاص هبلعءاب . ردشمالاق یسهبشلات تروص كنان

 ا ادو اق اردنا ل هتک
 كراقع هسمک لوا اما . حبقنت رریدتبا نیمضت یتمیق كردیک
 كلرخ ررحم هجور قترا هسا نها كالہسا یحد یضاشا

 . ردیا نیس ىنيمضت كنتميق امنيه بویلاق

 یلوا یعی ( لوالاک )ل هلیناضر ( ین آ بصاغ طقف و



۷۵ 

 ندنامض هسرودیا اب رز قرهلوا العا اهد دوخاب هرزوا لاح

 رکید كرکو نوستا ات هلیضاشا یلوا كرك ¢ .رولوا یرب

 اشنا العا اهد ا لوالاک اما . نوسلبا هداعاو اشنا هللا مزاول

 . هزاز زالوا یر هشا انب هدنروص یداو توافتم بوتا

 ی راود تاسف کد تک رب :یناضنا اراد مده

 0م لوا یضافا هتسزابد رک هوا
 یتضاقا هسرابد .رردتا نیمضآ یتمق كراود هلردیا كرت

 هیات لوالاک هسخو .رردتنا نیما یاصف بودیا ذخا

 عماحو هزاز ردلکد ندلاثما تاوذد طاح ارز .زامهل وا رابحا

 رادما ةمق نمضي ةغوبصم ریواصت رادلا ىف ول نیتراحالا

 لاو حور یدل تاک ادا مارح امال ریواصتلا ال خیصلا و

 ناصآ یآ هجورب یخد ناصقن . راتم در اضیا اهتمق نضیف

 زسراود هدهرکرو هلباراویدوش هرکرب هناخ هک هلیوش .رولیدپا
 ناصش هسا هل توافت یهدنشس تمق کیا قرهلوا موقت

 .راتم در روللوا دع

 هکردنوجا زارتحا ندمده قح یسملنید قح ریغب هدهلج
 رول وا حیرت هام يا اکو زاک مزال نامض هدمده قح

 هرزوا یاد وا رز د :هدنخرش هدام ۹۶۹ 4 ٩

 هنم بوصغم هسشا اشنا اب هشرزژوا بوصقم ضرا بصاغ

 .زگمزال نامض یالوطندنوب بولیبهدیا علق یسودنک یرانوب
 یافطا هرزوا ینیدنا وا ناس هدهبا هدام « هلئسم ۲



 بس ۰ سس

 هسک رب ینعهاخ كنیرب هلا مالا یو سما نوچما قیرح
 .زک مزال نامض هسا مده

 لوالک كراقع ناليدا مده

 لئاسم نانلوا راجا هتساشنا

 EE مده یراقع فقو هسمد ر هکردللوا مولعم

 هک هود . رولب دتا هداعا هيا کم هداعا هتسالوا تلاح

 یراوید دوخاب یتسهرانم كف رشعماح عفاو هده رقر هسمش ر

 ینهرانمیلوتم هسادا كالمسا یغه ومده یدحسم نوت دوخا

 هجې رردباب هه هسمیک لوا لوالاک یدحسم دوخاب یراوند اب

 .تاعفاوو نت راحالا عماحو

 یهناخرب فوقوم نالوا هدنراجیتسا تحت هسمیکرب میکهتن
 . ردیا رظن اح هدقد ر دياب ندرکد دوخا نورف بودیا مده

 فو هسا هدایز هد هرجا قرهلوا ن هرکد دوخاب نورف

 هل ام تام مر و روا یا

 هلیسهداعاهنسالوا تلاح مدهلا هساالکد هدایز اهد رووا عربتم

 هداعا هدففو . ردنا ردعت هرزوا قبال هحو یا مک

 فتو هک ردوش قرف .رول واتبات فک هداعامدع هدنسا عو

 همش بولوا ررقم اهتف یسعلوا مکحو اقا هلينالوا عفنا نوجما

 نمضت نوجا فقو كلديا هداعا هنسالوا تلاح ینقو هکقوب
 . ردعشا ندلدب

 هسا 2 تینا هب و وق E جا رک هکر اذک
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 داع هبهماع اما .رولوا نماض یناصقت بویقلوا صا هللا حزن
 اصن مد اهلل نال .رونلوا صا هللا حزن هسا اقلا تساجح هر

 نامضلا باحا ىف هسصا نع هرع بصز زم رذدعسو ةماعلا ىف

 .راتع در ةصاغا یال

 بیک هدام ٩۱۵ ح

 دلرک همیک وب (هسمکرب هلغلوبعوقو قیرح هدول رب ال
 (یهاخر زز ا وا نانل ون ەد کل یسهاعهداروا

 ىذا كنيحاص) نوجا ییطق هلای-وتو تیارس منم كهرح
 سما رک ۱ هدقدلوا عطقنم قیرح هداروا هدبوقبب نیزسقلوا

 نامض هسا شمقم رز هللا هبا هدارا یعب هلا الا ىلو

 ندنغیدنل و یسهماع تا لناطلس ترضح ارز ( .زلک مزال

 هلذلوا عورمشم و حیبح یما روکذم نوجا عفد یماع وا

 رمشع عبارلا بالا هبدنه زعارا یا كننحاص هلاخ هدنو

 هدیووا عطقنم هلغمالوا یزارتحا یربعآ هدقدلوا عطقنم

 كلذ عه . ردلبوب مکح هنب هلیب هسنیا زواج ینهناخ مدهنم

 . ردکر ک هسلوا هدنماقم «نوحا قلوا عطقنم» هرابع وب

 كه رح ىع یهدتقولوا (هسلا شمقس دوحشدوخ رک او

 (.دولوا نءاض) یتمیف یهدلاح ینیدنلوب دوجوم هدراوج وا
 یذا لرمالالو یک ینبدلوا یذا كنکلام یک كربغ ارز
 هسخو . قاب ام ۰۲۳» . ردشعا مده نزستقلوا یخد

 و هکردقوش .هزازو هح زالوا نماض یتمیق الماک مداه
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 بالا ق هب دنه زاملوا رب ذعآ قحتسم و 2 یالوط ندم دم

 .تصغلا نم رشع عبارلا

 رولوا صالخ کلب هر اخ نکا دوحوم هدراوح وا قلرح
 و کک ف 2ے

 . یو قجنآ مداه هتشيا .رولیبهلوا یتمیق رب قوج زا هلیدیما
 روا

e ۱داتاهآ ردکعد یسهقش ندنحاص هناخ <«  

 هل وا عطقنم قیرح هداروا هدیودیا مده یسودنک یحاص

 ؟ یدلتتروف زکب زاهاع هلسس عده ندرانلوا صالخ یرلهباخ

 هد زکلوا نماض یسک كمهاخ هبلعءانن

 مده هلینذا كنحاص اما « نزسقلوا ندا كنیحاص ۲ ۰
 .زلک مزال ناض هترزوا نا مده هسرد |

 نماض هسلوا مدن اضعب اب الک هناخ لوا ینالوط ندنسمقیچ
 ۱ عفد سکںھ یآ هلغملوا ماع قیرح ررض کنوح : زاتوا

 . راتخرد رولمهدیا

 هسمک رب هلکمیا موج هبهیمالسا دودح نمشد مکهتن

 روک ذم هدهرص وا هدیودیا عفد هلیحالس كرکید یتمشد لوا

 مزال یامض كحالس هنیرزوا هتک لوا هسل وا فلت حالس

 . یواطحط زلک



 یموشموق هلغلوبعوقو قیرح هدنسهناخ كنمکرب اذک
 كنسودنک نالو هدف نوجا یارس عنم هنسهناخ وڌن

 وشموف لوا هشا مده شود ىسەراسو ینسهدرب هتي

 مدقسیب هلییبس قیرح نالوبعوقو هدکهناخ كنس هب هسمیک لر
 ۱ . حبق ص ەر دتا نمضل و

r8 هدام ۰  

 كراجمادوخا (یراجشا یهدنسهحاب كرخا هسک ر)
 قرهلوا هعوطقم راجشا ( هدکدتیا عطق قح ربفب إل ینرالا

 هاراحشالوا هسرلبد .ردربخم یحاص# هدردشیادلوا دوحو

 ردیا كرت هعطاق یهعوطقم راجشا هبا ذخا ییراتمق ان
 هللا غلبم یقاب لیزتتلاب ین راتمیق اعوطقم ندنراتمیق اباق هسراید,

 یهدنحرشهدام۹۱۸ اریز (.روقبلا یندی هعوطقمراحشا ربار

 هجو نم راحشالوا هرزوا ییدنلوا رکذ هدنرظن كن هلئتسمو

 رو روط یرللاد و ودر هک هلنهح وش . رددوحوم و ما

 رخآ هجونمو .روبلاو دوجوم یناکماقلوا هتسارکو نودوا

 رارقلاهجو ىلع هرب نالوا یسههاس تابه هکه لبس وش .ردکلات

 . ردشمالاق یناکما كلدپا عافتنا هلبا راعاو لالظتساو یلاصت

 نهضت یاصق كرهدیا لىم هنتهجمایف هسرابد یحاص هبلعءان

 نیمصت یتمش ما هلردک هفرط كاله ا . رردت

 شع دو لح یا كجاغا لوا ةو و

 .ردلکد ندلاثما ناوذ جاغآ اریز .نمهلیدیا موکح عطاق هلیسمت
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 اند سن



 ۱ میش

 1 ۳ ییدلدبا كالسا یخد هع وطقم راحشا لوا اما

 . رلیا ذخا یراتمیق اُماق زکلاب كراحشا لوا یحاص

 البو كيب نوا ىتمىق كنهحماب قرەلوا معاق راجشا ال
 شویغكسکیا مقا كنهعوطقم راحشاو كم, یتمیقراحشا
 هلاك ر هع طاق یهعوطقم راحشا هسراید .ردرخس یحاصهسل وا

 راحیشا رار هشورغ كييجوا هسرلیدو رولآ شور كبشب
 هات یهعوطقم زاحیُا مه ین (.روقبلآ ید ی هعوطقم

 ةعوطقم ةلراحیشا هکرواشالک | ندنوش .رولآ یشوضكسح وا
 ابا دوی حل وا هل واهجج اوت نیت ها هاتف
 هح قلا یهعوطقم راجشا یحاص - یک یانآ روح
 یشرب هدلاح وب لف هکنوج ۰ نمهدیا بلط هنسن ..ندشطاق
 . ه زاز و جسق ردشماعا فالتا

 دوقلا حاضبا

 هلغمااوا نوجا زارتحا ندنرللاد ست و « یراحشا ۱
 هدکدتبا عطق ین رللاد كنجاغآ اق كنهنسک رکید هسمیک رب
 بونلوا موقت زمن رللاد ر وک ذم و هلبرالاد خوطقم جافآ

 هلهح وو هکردقوش .ر ولوا نماضعطاق یواشولضف هک هدنرلورآ

 هسیا شحاف ناصقن نالوا ضراع هرحش هلبیبس ناصغا عطق

 یتح .تاعفاو قاب ههدام «۰۰» .رولوا نءاض یتمق كرحش

 ندنامض عطاق هل هسلوا تبان یرکید هنیرب كرالاد نالیسک

 .زالوا یرب



 بل ی

 هلباداصح قحربغب ینیکا كن ەنسک رکید هسمیک رب متن
 هسمک وا هلس هسل وا تمان یرکیدهننرپ هرکصن هک دشا كالمسا

 .سداسلا باللاف هدنه یکینحهلوا یرب ندننامض هلدوصحم

 كاسم ی ارز دن ارم آ ربع ول « قح ربذب ۲

 هلا دش هدیولوا شفراص یرالاد كنجاغآ كنسوشموق هنسهاب

 هدکدتباتعجام هک اح یثآ هسمیک لوا هلغماملوا نکم غیرفت
 رولس هديا عطف نداروا هسلا كج هدا صا هلا عطق ندورت

 . ردقو قح کم رک هنسهحاب كنس وشهو عطف یار هدهسا

 قاب هب هدام ۰

ME CONSیر نام  
 هلبدش كنسضمب یک ینجهلوا نماض هسردیا عطق نکیا نکم
 هدک دتا عطف ل نا کیا ربع کک نکم خیرفت

 هحور .زالوا نماض E اما بولوا نماض یراکلوا

 نالژا یلوا یار هلغاوا ییطق قح كنسمک لوا روک ذم

 هرکصندقدلآ هدعاسم ندنآ هدیودیا ناذیتسا ندنیحاص جافآ
 ردنللدبا تعجا ص ها ها رو هدعاسم ودعا عطف

 ۳4 عبارلا بابلاق هیدنه

 لمع ال لاح یهو هراحرادج ىلع ةصخاش عوذج فارطا

 اهعفرا لاقناب عوذلا بحاص عا ناف رادا بحاص اهطق اهلثم
 هیدنه نمضی هملمب م ناو هعطش یضر هال نمشیال اهعطقالاو "

 . رشع عیارلا پابلاق



۲ 
 چ هدام ٩۲۱ وب

 3 هلغلوا مولظم ) ندنفرط هنسک رخآ سکر

 (.زاملوی :حالاص کما مطر هنس ەق شل ەدە هب هنشک وا هل ىل

 ا ط نالبدیا SSS E قاب ههدام ۹

 واوا ی مارح م ارز .قاب هب هدام «۲۰» .ردیا تعحا

 1 یه >ایا تسولظم هبلع "هان . زملبا ریخت هلهجورب چسه

 ام قورسمو بصغ نوا هنم بوصخم هک هلوش . زالوا

  یکقیرط عطف نوجما قیرطلا عوطقمو تقرس نوما

 . حسقنت زامهلوا راح

 بتا یدوا کما فالتا یلام كرکید یرب النم)
 یند یسکیا ) بویلوا عقاو صاقت ( هسنیا فالتا یلام

 یرب ندهلسور یک ینیدلوا نماض ژ هحینمکح هدام ۲

 ق یلوا ید وا کما فالتا یلام كصخشر ندهلسف

 o 2 سلب فالتا یلام كر کع
 دهسمکرب نانلوب رفاسم هدهیرقرب مکهتن ( . رولوا نماض
 وا سا نوع ردقوش ارح 5 ندنسلاها هبرق لوا

EGوا د  Eرف لوا هسخو بولی هديا بلط  

 . هدیا بلط ندیحدن رد یهدنراوح

 ا هسلآ ها بلقرب ندرخآ هدیونادلآ هسیکرب مکه تن ل
 ٍةحالص هکمروسا) هنیرب یربغ ندمدآ ینیدلآ ین ( هنسهقشب

۱ 



 / سما ۲۷ — ۱ م
۱ 

 Kah ۵ الا اطااار

 یتیحالص هبهداعا همدآ یتیدلآ اما . قاب ههدام ۷۵ < ۰ زامهلوا
 . هدیدح یاواتفو هبضف ردراو تح هلط ینمالعاصو

 ین لصف »
 ( رد هدنناس إل لام ( فالتا اسست إل

 چ هدام ۹۲۲ =

 هسشاصبقتیتمق د وخاب فالتایلام كن رب ابسآهسمکر )

 هوا هنفلن كامرب لمف ) نالوا یدمتاب دک سل
 فالتا یعب ( . رولوا نماض هسلوا یضفم بس هنتمق ناصه

 روک نمف ناصف یک یوا نماض یاد کاو

 لک ًاضم ءدزوا یدناوا حاضبا هدنحرشو اک
 . رولوا نماض یتمبق ناصق زکلا اضهو یتمیق

 هدیدع لئاسم عرفته کو

 دوخاب ( هنباولا كنهنسک رکید یرب الثمل « هلئسم ۱
 ندنرزوا كنهنسک لوا کردیا هلدام هدیولیراص ) هنیدوج و
 هسلالطقس دوخا هسا وا ]ب عياض اب ( فلت بوشود یر

 . هبناخ ( . رولوا نماض هسمک نالیراص

 عياض هدهسلار ولک مزال نامض قالطالالع هدننروص فلت

 بوشود هدنبرق كاننحاصلامرک ۱ .رونلوارظن هدرب دقت ییدلوا

 نماض هسا شعلو ردتقم هدخاو مو یا یحاص لام

 . هناخ رولوا نماض الاو . زالوا



INAN بس 

 یفالتخا هدن رادقم

 فالتخآ هدب رادقم كاش نالوا عیاضو فلت هر دون وب

 3 قلعتم یک ینیدلوا كيهسمک نالیراص ی كفلتم روس هل وا

 ود روس هسا | ERE ییاتو طوقس نالبراص یعب

 .حییقنت قاب هبهدام «۸» .رولک مزالیسعا تابئا یرکید بولوا

 توف و بوروا SEE و «هلئسم ۲

 هه ور دوخا لام رب ندنرزوا هدهسشود لقعس دوخا هسل وا

 نماض ید یهود اب لاموش هسمم ؟ لوا هسل وا عياض ۱ نت

 . نیل وصف |عماح رولوا

 هب اح دوخا هضوحرب e ؟ید هست تم ۳

 طقاس هیاح اب هضوح مهراب یهدندزوا كنهنسکوا هدیودیا اقلا
 ارز .رولوا نءاض هسبا شلوا طقاس اقلالا دنع سا هسل وا

 اقلالا دنع اما .ردشلوا طقاس هلملعف كنهسمک لوا هدر وب

 اقا فا واع ندو کوا گل ت
 کوا وقس یر وچو از او ا
 . رد هللعق یدنک

 و ی ین لو فله گو کر« هات 6
 هک لوا هسا هراب یتسهسلا یا تاک کما توعدو

 اد ونک رک ن وتس هما یکتا: كىلك ل رک هده اوت

 . یورشا رولوا نماض

 كنسهحابو الرات كرکید هبسمیک رب اذکو ال «هلتسم و
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 دوجوم هدهجاب و الات روک ذم (هدیودیا دس قحریغب ییوص "
 (دوخا هسلوا فات بووروق یناسورفهو تاعورنمال نانلوب
 هلک« رب ویلاصوص داعم فالخ هنسهجناب و الرات یدنکه سنکل وا

 یاعور نم قرهصاب وص ینسالرات كرکید هدیوریشاط یوص )
 كناسورفمو تاعورنم نالوا فلت ( هسمک لوا هسلوا فلت

 كيتلچ كنهسمیکرب هک هلیوش ( . رولوا نداض إل ییراتمیق ۽
 تک کد هرکصندق دل وا نه كبلح عور نم هدن رلال رات

 ارجا هنسالرات ودنکو عطف یوص ندبا ناارح قح هاروا

 ینبدلوا نح كعورنم لوا وا هو رانج لوا هلکعا

 ناوروق ینالوط ندنو یک ینجهلوا نماض یتمیق یک ہدلاح
 یورقنا دولک مزال یایض ید كنیراتمیق كراجافآ و غاب
 . هدیدح هغوو

 هرکرب الرات وا هکروللوا ریدقت هلهجو وش نامض لدب

 هدلاح دنلوب هدالرا روت دم ران نالوا فلت ینع عدد و

 تمق يا بول وا مو هدلاح یی دنل و عور نهربغ هدهرکر و

 .رولوا نماض هسمک لوا یتوافتو لضف یهننن

 دومقلا حاضبا ۱

 یبدتسا كا یس یعرز هسمکرب اما « هدیودیا دس ۱ ٩

 داف نیک ا هده ستا عنم ندروک ذم یتس ین آ یسیرب هدلاح
 . هزاز زالوا نماض هسلوت

 هدانز ندنلمش كضرا قعرشاط « هدیورشاط یوص ۲



 — ۳۷/۰ سا

 وص a هدنر وص ول .رولوا هلکم ر ویلاص وص داتعم فالخو

 . زلک مزال نامض ها ررضر هدیور وبلاص

 كنسوشم وف نکدراوص یتسالرات یدنک هسکر ید۶عا ۰

 كنهسمک لوا .رونلوارظن هشا ررضر بوصاب وص هتسالرات

 ی وا دام هو و رو لح فرضرا را یتشراوم

 مزال نامض ندنفح هلوا یدهتمریع تبسم هم لا هدر دقت

 رثح ووق هدنکلم یدنک هسکر . قاب ه هدام 4۲ ع» .زلک

 هسلوا فات یثر ی الوط ندنو هدیودا سس شاط دوخا

 ندنلمم كضراو داسم فالخ رک او . . ی ؟ ینحهلوا نماض

 یسالرات یدنک دوخا رولا یوص قرهلوا هداز

 هنسال راب یدنک هدیولوا قالا یسالرا ڭكنسوشموقو كيكو

 ییدلس ىلع كياد ا مدهنم كنانسم دوخاب ندنسماعاب ةانسم

 كرديا زواج وص هنسالرات ثانسوشهوق یشان ندنسمامابق هدلاح

 . دولوا نماض - یک كما داسفا ینک ۱- هبشا ررضرب

 هنسارجم كيوص نکددیایتسیغاب كلم هسمیکرب الث مکه تن
 رک یهدنناب تلا قراشاط هلکمرولاص وص هدایز ندنداتعم

 بودالصاینادنب کهدنجما هناخ ب E شابک
 راتم در و راتخحرد و هحم رولوا ن اض هساک ناصه هنتمىق

 . برمشلا ف

 یدنک یغاربط ناقح مدهلاب ینسهناخ هی رب جدا

 قضت يراود هلقمغم هدنناب یراود كنسوشم وق هدنسهصع

 در
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 . بزار و یورفنا رولوا نماض هسروتک نهو بودیا

 هدیر وص قحهیملشفاب SE E « هلئسم ۷

 هسل وا قرتح یسهناخ كنسوشموق ینالوط ندنوب هدبوقب شتآ

 . هح رولک مزال نامض
 هنس ال راز تر هوم کد یربک راد كنهسمکر اسم ۷

 رکر اب هلکمنا قییضتو موج هنیرزوا رکراب هنسکوا بوریک
 هسل وا كاله قرهنالباص هغب زاق نکدارحیص ندنرزوا كنلوح

 . هح رواک مزال نام

 نیزسقلوا ینذا (كنبرکید هسمیکرب كلذك زب «هلئسم ٩

 عیاض هلی دارف ناوبح ک هدنجما هدیوجآ یسوق كنیروخآ )

 ( هسحوا شوق يهدنحما هدیوحا یتسوف كنسهف دوخاب هسلوا

 هشوقو شهشه هناوبح ربارب هلقمحا یتسویق كسفق اب كروخآ
 (ءدولوا نماض) هزوک هدم ماما هده سعد مدهسبد نام

 هدنسهرا فلت هلبا ببست بولوا ببستم ناجا وق امقاو

 ا هببستم هلغلوا شما لاح نارطو رارف نالوا ىلعف كناوبح

 مزال نامض هلغمام لوا یت نع كن ەم نکل .یدیلمالکمزال نامض

 ها یدک

 شه شه هناوبح رارب هلقحا یوق هروک هننخبش اما

 كج هديا رقت یناویح یک ك بد رھ رھ هراحو شل هک رخ :رفک هک فو

 یثرب هلو هده شرولک مزال نامض هسرابا یئرب قحهربحاقو

 هدنو ارظن هنفالطا كن هل .زاک مزال نامض هدر دقت یلدا



— 
 . یورقنا رولشالک | ینیدنل وا رامتخا یلوق دم ماما

 مکح یهدنلاح یعاّجا كيبسم ییا
 هکردراو ببسم رب نانلوب بالا حاف زکلاب هدهائسموب

- 

 هلا دق لاڪ یعب بدسم کا نکل : روک مزال نات هداکوا

 .رولوا هنیرزوا باب حاف هنب نامض هدکدتیا عاجا باب حاف

 روخاو طو ص تا یناوبح تر هیون اثم هک هوش

 ندقدزوحییدبق كناوبح بولک مدآ رب نکیا قلغم یخدیسومق

 بوقبچ ناوبح هلقحا ینسو,ق بولک ید یسبرب رکید هرکص
 . هیناخ ردهنیرزوا باب حاف نامض هسلوا عیاض هلبا رارف

 طوب ص هراطق دوخا كناوبح یلغاب هدنکلع « هلئسم ۰

 ماما هسلوا عیاض ناویح هد-زوچ هسمک ر یتغا .كنهود

 . یورقلا رولک مزال.نامض هروک هد

 یلکو قرهلوا لفرط ییا هناوبح ەن ھا

 هبرق هلخق | میام یهدنجما بورا یقرط رب كنەبرق نانلوب

 عياض بوق | ید علام نانلوب هدفرط رکید بوشود هرب

 م رولوا نماض لوا هسل وا

 كرهلبب یغیدلوا قیراب كنه رف یحاص ناوبح کرد وش

 چ جادا قترا هلغلوا كعد اضر هخبراب هسا قوس یاوبح

Eنالوا ماصهسل زا فلج - 

 ۲ هک 2 هزوا یدک وک د دودا م ۲

 دوخاب هنسلرق هدیوشود هرب ثالبدنق هلکمسک ی اثلیدنق قلعم

Ta و rv er 

 یا ا ااا ورا فقیر از ا ا ا
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 هسلوا بنس هنسلوا فلت بوقآ كعاب هدیوراب یمولوط غاب

 . نلوصفلا عماح دولک مزال نامض قافتالاب

 هب هدلب هقشا | فو < هم ۳

 ندا اضقا نوع یدوعب هد ینوا تقفا یا
 . هبناخ رولوا نماض لقان یارک

 هه هدام ۳

 ۲ . زالوا نماض ةا زالوا دمعتم تبسم « هدعاق ۱

 . رول وا نماض هسا رولوا دمعتم اما « هدعاق

alهنحسغنق ندهدعاق يا و یسغق كناع رفت رک ذلا  

 . ردقح هل وا تراشا هر ییدلوا عرفتم

 ین ( هدبوکروا ندهسمک رب یتاویح كنیرب زا الثم ۱
 ¿کروا قرهلوا یدصق كعوکروا یاو كنهسمک لوا

 برق زرسندصف كع وا روا هناوبح روک ذم هک وا هکولو

 6 .زگ مزال نامض هسلوا عیاض هللا رارف و هلو شما
 (هسا شعوکروا ادصق یتاوبح هسمک لوا اما ) ۲
 (هدولوانماض )ل هسلوا عیاض هلبا رارف ناوبح یالوطندن آ و

 . هیضیق
 نده رط هلقمالت | ندراو در یهدنرزوا لو ا ۱

 هسل وا فلت بوتآ کوب یهدنسهقرا قرهقروق ناوبح رب نک
 . زلک مزال نامض ههسمک .لوا

 هدب رک سارا شات ید او ۱

۱۸ 



 — V4 سس ۱

 4« سن تروف هرکصتدک دشا جارخا ندالرات یآ هوا

 قوس هرکصندکدتبا جارخا ندنیکا رکا هساوا عياض دوخا
 . زالوا نماض هما

 قوس اهد هرکصندنآ هدیودا خجارخا ندنکا اما ۲

 كح هک. تبنما هنک ۱ لک نوا قوس بجومالب رک هشا

 . یدنفایلع رواک مزال نامض نوشا قوس هرم ۱

 ناكم ىلا اهفاسو هربغ عرز نم هربغل ةباد جرخاول اذک و
 ۶۱۶۰ ری او هعزر E هباک هعرز یا اهم یماب
 . ثلاثلا بابلا ف هیدنه یوتفلا هيلع و نمضي ها ىلع

 ننس كن هدیوت | كش هوآ داصر اذکو ) 9

 طوخا فلت بوشود نکردیا رارف هلرهکروا یاوبح هلرکید
 ۱ یا عام ا فاش وا طقس ابا

 كموکروا یتاوبح  كنهنسک رکید 2 (اما ۲
 كرەكروا ناوبح یالوطندنو ( هسا 3 1 كنفت هاب دصق

 نماض) هسل وا طقس یغنایا دوخاب فلت بوشود نکردیا رارف
 3 .قاب هبهدام ۳۶ ۰ رولوا

 رش دمعت هلتهح ییدلوا هدنقح بسم نامض هدام و

 ۳5 :ددام ا زولوا رشام فلس ابا نزلوا نقمناق

 الا فالتا دغ غ نم لک وادع كر هرزوا ینیدلوا

 ۱۵ و ۹۱۵ و۱۳٩ و ٩۱۲ ممه . رولوا نماض یلام
 . هدیدج هعوجم ردعرفتم اکو یخد راهدام ٩۱۷ و



 جسم ۷۷

 چ هدام = ٩۲۵
 هلهجو رل هدام ٩۲۳ و ٩۲۲ ینعب ( الاب هحور كس )

 یدعت)ز هدمه دمعت مه ینعب یش ییا (هدنسلوا نامض بحوم)

 یررض رژ نالواثداح ین الوطندنسآ (كسستمیعب .ردط رش ۰

 ہد ادع مه (یلعف نالوا یغفم هررض لوا یسلوا نماض

 ادم ینعب 6 .ردطورشم هلسلوا شملشبا قرەلوا زمسقح ا

 . رولوا نماض هسا شماشیا قرهلوا رسقحو

 E ىعل ( صالا یو نذا الب ا ات

 هدب وژاق و و رب هدماع قیرط رز نرمقلوا یذا گنیهاشداب

 هدروک دم قبرط دوخاب ( كرهشود یتاوبح كنرکید هاروا

 فات # ناوبح رب ككرهحروس اک | هدیودا عضو شاط ر

 هفرصت هدماع قیرط هسمکلوا هکنوح (.رولوا نماض هسلوا

 یدعآ هدروت دم رفح هلتهح یندلوا كلام هنقح رفح و وقو

EE)رددوحوم ید دمعت . 

 ےک كنسودنک دوخا ۲ هد ۰ ودنک) مک ( اما

 كركید هو وق ینبدلوا شمزاق ]ل هدر نالو یرفح قح

 ۱۱۵۲ هکنوج زالوا نماض هسلوا فلت هرهشود یتاوبح

 ردنقم هفرصت ءاشاامف 0 یدک سه هلهحو هدام

 . ردلکد زرسّقح روک ذم رفح هلغلوا

 كنسوشموقنآ کر دیا مده یتسهناخ یدنک هکر مکه تن

 دوخاب نامض هنړزوا هسمنک لوا هسلوا مدمم ید یسهناخ
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 . نیلوصفلا عماح و یدنفا ىلع زاك مزال انب لوالاک
 یسهزارش كشنآ نکراق:یرابلاح یهدنسالراتهسمیکرب اذک

 داقا هسقاب یناعورنم هلکعا یدعت هنسالرا كنسوشموق
 هسا وادنعت هرم لوش ندنسالرات كنسوشموق ا ییدشا

 وا زالو لحاو هنسالرا كاتس وشم وق هداع ینهرارش

 هت رولوا لصاو هنسالرات یسهرارش ةداع اما . زلک مزال

 E دکلام .HA ارز . رولوا نما ض هحنلوا برق

 . ردقو یدعا . هحمرد همالسلاطرش هدهسلا رولسهدیا داشا

 شتآ هحنلوا ولم یجمدیا رواج كلنا هدیولوا برق

 ناک اذا ام اف . رولوا شما دصق یقارحا كربغلا عرز ناق اب
 اس رفوا نیفّلم ناع رزلا ناک نا هضرا نم ارق هراح ضرا

 نمضیهراح عرز یا لصت هراب نا ۳ هجو ىلع فافتل الا نم

 . هبناخ راا عرز رانلا بحاص

 یالوط ندنسقفا شتآ داتعمرب هدنسهناخ هسمکرب كلذک
 ادا یر قاب AA E قیر اهاصق
 یالوط ندنسقا شتآ قردهلوا داتعم فالخ اما . زالوا نماض
 o اه O هوا لس هق رخت یوم
 .هسناخ وهحم رولوانماض یخدیت رالدب كنابشا ییلدمهراقبحو

 نالوا یرورم قح یک ماع قیرط كنهسمکرب كاذک و .
 دوام هکسا رو زور نکیا هدکمع لا شنا هدعضوم و
 . زلک مزال نامض هما قارحا یلام كنبرب هلکمشود شتآ

 ۳ هوم

 و
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 اراک زور کا هدکدک هللا شت | ندرب نایملوا یروصقح اما

 هدهسیا زلک مزال نامض هسا شما قارحا ینالوط ندنسمسا
 هلا شملیا قارحا ییالوط ندنسمشود كنهرارش ندنلا

 یوتفلا هیلعو رها اده و . هبضفو هحم رولک مزال نامض

 ها

 دتشم راکزور نکردک هلیسهنیفبس نادوق رب كلذک و

 هنسلا دوخاب هتنابلاد كنهنسک رب هلفمالوا رداق هفرص بولوا
 .یدنفا ىلع زالوا نماض ها ررض

 لب كنورف و۲ هتنورف یمدنسهاخ هک زن تاک و

 قرتح یسهناخ هلکعا داقا بون | نودوا هدهحرد یحهسهدیا

 یر هات یو ا کو مک
 توام

 هرج هدنوک ییراک زور هدماع قیرط هسبکرب كلذک و
 سمش هسلوا قرتحم یشرب یالوطندنآ هلکا عضو «روق»

 . هبناخ رولک مزال نامض هروک ههعالا

B~هدام . ۵  e 

 نشیلتیا شا رب نالوا یس هنفلت كبش رب یر
 رب و هدننس فلت هللا بیس لوا یی €( هءهرا هدلاح یییدلوا

 یش لوا هسمیک رب هقشب ینب هسلیا تیاولیح یرایتخا لعف
 لعاف نالوا یحاص یرابتخا لعف لوا هبشا فالتا ةرشایم .



 : جم ۷4

 (.قاب ه هدام ۹۰ ])

 هدیدع لئاسم عرفتم هب هدعاف وب

 ینیدزاق ویوق هدماع قیرط قح ريغ هسمیکرب « هلئسم ۱
 فالتا بوت آ یاویح ربع هیون وف لوا در هدلاح

 هک لوا هجوم رولک مزال هتنژزوآ هد وا نا ا

 . رک مزال هنیرزوا
 رارف ندلاط رب یک قیرطلا عطاق هتمک زن « هلتسه ۷

 هدبوشیتب اظ هلکشا فیقوت ی آ هنسک ر کید نکیا هدکما
 .رولک مزال هنیرزوا ماظ نامض هسیا مر ی آ

 یآ هدزوا قلآ یلام كنهتسک رب ماظ رب « هلئتسم ۳

 تل الت هلاط لو ی نم کف نگو نکیآ هدکعا یر

 مزال هنیرزوا لاظ نالوا ذخآ نامض هسل | یلام هدوا ا

 ۱ .نیلوصفلا عماج رولک
 بوجآ ینسوق یسهناخ كا کیش هسهنک 0 £

 یلدیلک دوخاب ندکیلد روک دم صخیش رب هدیولد ی راود اب

 بورک مدا رب هجا یناکد بورق الغت ین دسلک كاکد

 نوسلاح بقاعتم یتسملحآ وق كرک هسلاح لام ندناکداب هناخوا

 هسخو بولک مزال هنرزوا نالاح نامض نوسلاح ةدمدعب كرك

 . لکد هنیرزوا هسمیک لوا

 یسوف ناخ هدیوقح ندناخ هحیک هسمیک رب «هلئسم ۵

o De CS3و سر تو 0  
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 قراس نامض هسلاج لام بورک قراس هنجا هلغقارب قیجآ
 . یورقناو هزاز رولک مزال هسرزوا

 اک نکیا هدطض دب كشاد ءنودم «هلئسم ٩

 هتیرزوا هسمیکلوا هسا رارف هلک ا صالخ ندنطبض كنياد
 رب دعآ هتک لوا هب انا مک اما . زلک مزال E كبشد

 . هسناخ روللوا

 هلذحا یتسوب وق یاد اب کد ا ر «هلئسه ۷

 نماض قراس هسا تفرس یادش ندو وق لوا ا صخش

 ۱ . نیلوصفلا عماج رولوا
 ندیرح یسلاها هبصق رب عفاو هدارد بل «هلئسم ۸

 هدشون كنر نکیا رارلکب لوغهرق هبوانلا یا ندنرافوخ

 بوصا یسهاخ كنسيرب ندنسالاها و هصق را رح

 ضهر دتا نامضت ه ی ون یو a رل ۹اا تراغ یللام

 . یدنفا ىلع

 دوخاب یتسهناخ كتر هنناوعا یدنک «یناحرب «هلئسم ٩
 صا هلا یشر بودا هنارا هقراس ینوا كنکراشم كيرشرب

 نالا نامض هسلا یلام كن قراس او ناوعا هدلح ییدما

 . لکد هنیرزوا كيرش هلبا یناح هسخوب . رولک مزال هنیرزوا
 بابل ای ایدنه ردلکد دوحوم لمحو صا دو نفرات 3

 : عساتلا

 جد یوق نالوا کلم E «هلسم ۰
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 رو او لوا اد دودا ها هةل نکند سا
 هسا شذ یثآ رومآم هرکصادنآ هدهستاص هصخش رب یتوبق
 هعلاب نالوا صا هسخو .رر دتا نامضت هحماذ یتمف یرتشم

 بابلاق هب دنه ریتعب ص۱ نال موا كلذ ءاوس د

 عساتلا

 کو وش دهس کند هسک رس ٩

 هم لوا راهسا وص ا صوصل هدیودنک هدوا هلمسک د

 . رشع عببارلا بالا ىف هیدنه زلک مزال نامش
 ردسط ترا لکا یماعطوش هن رکید هتک ر «هلاسه ۴

 لوا هسلوا هاظ ینیدلوا مومسم هک ءا لک ۱ هدوا هدیولد

 نرو رلا لا نما رک مزال نایت"
 نزمسقل وایقذا هتسهاد کم د هو «هلئسم ۳

 قش یهزاپ لوا یحاص همز یرهظ هدیودیا لاها لیمح
 هحنلوا لمدنم E . رول وا مولت تدم رب هنگ دا

Eهدک :الک ناف یالوط ندهراب هدهسیا زلک مزال نام  

 E 0 هنا یالوط ندةش روک ذم ناصف .رولشا

 هسک لوا هسا یالوط ندزاب رو دم ناصق اما .زإک مزال

 هر وفا نماض یاصش

 لمعتسا یذلا لوق لوقلاف افاتخا ناو تام اذا اذکو

 نع ۳ الو هبادلا نامض نع "یر فلح ناو هن عم هب ادلا

 سس عبارلا بالا ىف هبدنه ناصقلا نامض

0 
۲ 



3 
۱ 
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 ةلالدلاو بس اش هدناصف جنحوازوت وا كنيل وصفلا عماح

 ناو اه ضع یک و عرفتم هب هدام و E یناونع

 1 ردشم وا

 اشسا

 انفای | هجورب کودیا نامض بجوم كتب اعس قح ریغب

 سغل هف رع لها نالوا فورعم هلملط یورمع دیز» .ردشلدبا

 باس هغر دلا یتسهشآ ردق وش هلیمان هعرج بودبا زم قح
 .«هحم رولوا رداق هنمضآ هدبز یرود نم غلب ورم هسلوا

 كلدیا انتسا تاس قح ره ندنمکح مدام وب مدلاح- وش
 . ردم زال

 ام یمن اما رابحالا بلک لاق تلثلا هل لا یعاسلا
 فرعلالهایلا هبخاب یعاسلایعب تلثلا سانلا رش لاقف تلثلا

 . هيلا ییسلاب فرعلا لهاو هاخاو هسفن ةثالث كل

 نالوا فورعم هلا ريغ لام دخحا ر هدنروص و

 دوخاب یسهطنح فوقوم هدلع نالف كتصخش نالف هنیرفید

 هدوا هدیودیا رابخا ود ردراو یدبح سرف هدعضوم نالف

 توف عاسو رووا نماض رانا ذخا قح رش یرابآ

 .امریشتسیواطحط رولیریدتانمضت ندنسهکرت هسا شنوا

 4 تا لصف ل
 6 ردراد هرایش نانلوا ثادحا هدماع قبرط ]ل

 ,راتعدر رد دنقح یفالتا ایس ید داوم یهدلصف و



۲ 

 ندلئاسم نالوا لخاد هدنتحش ناونع و یسهدام ۸

 . ردلکد یهاظ یسلوا

 عفاو هدراصما و ارق دایم ندماع قیرط ی هدارو

 عقاو هدرلارح و هزاغم هسخوب بولوا مام قیرط نالوا
 دوا نادحا یر ا یک وک ددماغ ییرط یا

 هدر یجهع ماع كناناوبح و فا یعب هده رطلا ةحح

 ناخ هحالوا فلت یثر یالوطندن آ هسیا رولوا ثادحا

 ثادحا هدنراسب اب نیب كعساو قیرط اما بولک مزال

 لودع ندٌشرط لوا هلسس نادم تعسو هسا رونلوا

 مزال ناض هدنو ندنغجهلوا نک روص ند ماسو

 . یواطحطو راتص در رک

 تگ هدام ها۲ وب

 ین (.ردراو یرومقح هدماع قیرط كسك یه

 ,دقنرط لوا كنسيلاها هبصق اب هلحم ینیدنلوب كماع قیرط
 كنسلاها هبصق اب هلحم رکید یک ینیدلوا یرورم قح

 و یروم قح ید

 هدکلدباناس ینیدنلوت یرو م قحالجار كسک یههدهداموب

 ینیدنلوب یروقح هلباناویح یندهدهدام ٩۳۲ یکینیدلوا
 همالسلا طرشب ) روصقح وش ( طقف ) ردهدکلدیا نایب
 < هدنالاع نالوا) بانتجالا و  زرحتلا نکم ین . رد

 قلرط ارز ( .رددبقم هل مط رش كمامر و ررصض هنس هقشا

4 
i 

3 

1 
 ر
 ج
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 ید ندیا رو هباع ءانبو کرتشم كلم كسان مومع ماع
 SRE هحو نم نديا روص هلغملوا یک رادهصح ا

 مد کلم كربغ a هحو نهو دكا فرصت ء نکلم

 تاعا هتقح فرط ییا ندننالوا هدکمالا فرصت

 روص قح همالسلا طرمش هسک یه ی هلهحوو هزاوم و

 هدنالاع نالوا زرحتلا نك اما . رولوا لصاح هلساطعا

 وللثم و رو دم تالاح هکنوح . زاعارآ طرش یک وب

 یدّوم کلدیا عنم ندرومم ندماع قدرط هسرونارآ طرش

 هدنالاح نالوا زرحتلا نک یعب ( هبلع ءانن ز .رولوا

 هدماع قیرط)پ هلغاوا دنقم هلنطرش كمامرو ررض هنسهقش

 هدیوشود یو یر E دوخاب 6 هدنسهقرآ كلاح رب

 هشدزوا لام وا لو كر ( هبشا فلت یل كسر

 هنسهجاحز "یناوا كنج هج رص كو .نوسشافلت هلقعالراو

 قبرط دو 9 دل رکو ی یرلنآ كرەشود

 نکا هدنرزوا رک دم قلرط کس دا رو هرز وا ماع

 (لاحا) نوسریو ررض رب کا هاغعاق یرب یالوط ندنآ

 هدو کنوج (.رولوا نماضا) یررض وا دوخاب یلام وا

 ردهماللسل اط مش هدهسلا حایم كمروت وک هلو اشارو هقرا

 کنوحو . هسناخ و راتشدر یک قعآ كنو هوآ دوخا هناشن

 كن آ هلفلوا لاح ندیا عضو کوب روک ذء هنیرزوا قیرط
 1 نیل وصفل |عماح یدلوا عطقنم زونه ییعف رثا



 دنش ۷۸۵ ت ۱

 هدیوشود كوب هنیرزوا ماعقیرط ندنسهقرآ كلام رب الثم
 هلو روک ذم ناسنار نکیا هدنرزوا قیرط زونه كۇي روک ذم

 هلال .رولوا نماض هسلوا فلت یسهسلا كرهحروس هنرزوا

 عوقو نيب لا م ذا عضولا كلذ ىف لا عضو یذلا وه

 . هيناخ ريغ لعف عضوا كلذ ىف لما ر
 دوقلا حاضبا

 ندربغ راد هللا ريغ ضرا هللا رعت و « ماع قبرط ۱

 .روشوا زارتخا ندکمکع

 . ردزاو تالف هیس ول. : كمکع ندربغ شضرا
 هطاخا هلا یشرب یکتبح دوخا طاح ضرا روک ذم هکه ل وش

 هاروا هسا شا عنه یحاص ندکمع ندنآ دوخاب شلدیا

 ارز .قاب هبهدام ٩ . ردلکد ر اخ كمك ندارواو كمرک
 هعنم ندروم ندلح نالوا طاع كعا هطاحا هللا راود

 . ردیا تلالد

 شمامن|عنم ید یحاص یک ینیدلوا طاح هلبا راوید اما

 روم هلا دحاو نک رو یشدلوا لو هتش هساا

 راو لوب هقشب مکهتن . نعهدیا روم هسیا تعامح .رولیبهدیا
 هسمکی هکر دیر و ندمساقلا یا .زالوالالح ك هسا

 ضرا هل بطرش كمامهنکچ ینکآ نامز ییدتیا بیغ یلوپ
 : Ej هن زار رولر هک ندعورنم

 هنسهلاغ هرکی ندا اللا هسک رب : تلمارک هرغلاراد
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 .رداتتسم هنا لتا قډتع و وش طقف ,زدعوت
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 هاچ: كنس - کی هاو و هک

 دعا مدل یلدا تک رانا هان وا منو ی
 كەن وا یالوطندسسو درد شا |
 ACR ضد هوا یفجو فا تا

 رولس ها یسه ور قرهلوا لخاد هنسهباخ كة وا

 ارارف قرهباق یللام تل اد هی « هلل ۲

 هب هناخلوا نذاالب سقعت) اب وا هدقدلوا لخاد هنسهاځ

 . رول هلوا لخاد

 حالصا جانهدن راد کنه کبد اب هشمک و ی ملتم ۳

 ینیدلوا نک یحالصا هلبالوخد هیارح هدبونلوب یسارح قح
 هزاد لوخد هنحاص یرح اب هک رولشد هرادلا بز هدردق
 .تیا حالصا نس دوخاب نوشا حالصا هدر و نذا

 مع جات كنهناخ نانو هدرجاتسم دی « هلئسم ٤

 نذا لب هبهاخ روک ذم یحاص لام نوحا كمما هتاعم یرلرب

 ها لا نالو نمامآ هنسدلوا ل
 .راتدر ردشلوا لئاق مظعا ماما هنکج هم هریک

 كنهسمکر ارز ردنوحما زارتحا ندسالل رستو «كلو ۲
 كشر بوشود یسهمای اب « یاتفق » یسادر یییدلوا سال

 هسرق یتسهبحارص كنهبسمک رب الثم هشا ررض رب هنلام

 ررضر هلغعاق هدبوشلبا یغناآ كنبرب هادر لوا نشود دوخاب



 ۲۷۸ سس

 هلثا وب ورک ادر فیس اخ زالوا نماض هسا تنر

 كن ا هسمک نالوا لماح یو هک ردوش قرف هد ادر

 ۱ ور و ل رکو هدو دق یسطفاخ
 ندنطوقس كنآ یسال كنهسلا اما .ردقوبحرج هدندیقت هلی
 هلا تمالس فصو كنو ندنفیدلوا هدندصقو دىق یسهظفاحم

 . راتدر. ردراو تقشمو حج هدن دیه

 رويت یی ( نکرکود روم هدنناکد « رویت مک تن زل
 رو هدماع قیرط هدبوارجبص مجلغق) یالوط ندنسکو د

 ینسهباد كنبرب دوخا ( قارحا كنەسميك رب ندیا

 قد نم راط ام نال ( . رولوا نماض روم هسلبا )و فالتا

 .ههدنهو یورقنا دصف نع ال هدر هتانک وهف هو دادا

 مزال تبد هسراقح ینزوک اب هسا لتق یهسمیک لوا مکه تن

 . هبناخ رولک

 كدادح ارز . یدلسد یالوط قدنسکاود یع) نکرکود

 ندشنغاحوا ینب ندنرک هکلب بویامارجیص مجانی ود
 یالوط ندراک زور ییعل د لامحا ندروع ینیدر,دزیق دوخاب

 E تم هل تاب تک لوا e راطب یسهرا ش
 بستم اریز رک مزال ناک هسلیا احما ینزوک دوخاب لش
 ,هسناخ قاب هنح رشوه هدام 4۲ 2> .ردلکدیدعتمو دمعتم هدهسلا

 عضولیتفو توراب بولد یراثاط «هلم هدنراقاح وا شاط

 .هدءهرص وب ,رلراهچراپ یراشاط كویب هللا لاعشا لبتف روک ذمو



— AY — 9 

 قرهلوا طقاس هر هرکصندقدلوا عفت هاوه رلهحراپ 7

 هدهلم . ردعقاو یشدلوا فات كناسو ناسنا یالوط ندنون

 هنرزوا هسمیک ندیا لاعشا یلبتف یبم ههلتسم وش روکذم

 7 رولک مزال یہ كناسو ېد كناسنا

 یعرف كتهدام ٩۱۲ هرقف كوص وش نالوا زاوک دم هدهلع

 . یدشعلوا حاضبا هدنحرش هدام روک ذم یودا

 چب هدام ۷ 2 ۱

 ارشو عیب هدماع قیرط هنسک هقدلوا سمالایلو نذا إل

 بولوا نوجا روصو قرطت قیرط ارز } .زامهرووا نوجا

 عضو ام یتبرط قمروتوا هدنآ نوما ارشو عیب هلهجو و
 . زالوا زن اح هلغلوا لامعتسا نوجا ىسيربغ كهل

 ندنوب هدیورزتوا هدماع قیرط نوجا عیب هسیک رب یتح
 هسمک لوا ارز . رولوا نماض هسلوا فلت یثرب یالوط
 هلا الا یو نذا هدماع قیرط اما . رولوا یدعتم بیستم

 .نیل وصفلا عماح زالوا نماض یررض ندبا دلو هساا رروت وا

 هدماع قیرط هدراتشارد جرش هلا راصب الا ریونت اعقاو

 هل روتوا هسعو ررض هه را نوجا ارش و عس

 ندمالایوفرط ندقمروت وا هلئسموب هدهسیاروک ذم کج هلبب
 سمالایلوا اب هلباهداموب هک اتقو بولوا هدریدق ییدلدیا عنه

 ی فک ا زباح قمروت وا قلا روش وا عنم ندقمروت وا

 }و عضو یشرژ هدماع قی راع تک شو و



 ج۳

 یکهمقیج نعي نصرجو قولوا یی بازیمو الخ یی فینک
 . رولپردتنا عفر هسیا ردیا (نمهدیا ثادحا) یرلهتسز

 بولی هل ردا عفر یش نالوا ثداح هلهجو وب ىدا

 مدق طقف .زلریدتبا عفر هسیا لکد رضم هسیا رولوا میدق اما

 دن د غا كالو مدق هداش ءدقدنوا فالتخا هدننودحو

 .قاب هبهدام ۱۷۰۸۰ .روال وا حیجرت یسهب ثودح

 تانادحا هسروللو مولعمربغ یمدق اب ثودح ین یلاحو

 عفر قرهللوا دع ثداح هدردش یندلوا هدماع قررط هعقاو

 بولبدیا رابتعا مدق هسلارولوا هدصاخ قرط اما .رولر دتا

 .راتحدر زلریدتبا عفر
 ندا فالتخا

 یکن صرجو باربمو فنك نانلوا ثادحا :دماع قلرط

 هفنح هما هدقمروتوا نوجا ارش و مس و هدنئادحا رلهنسن

 كراش یک و هزوک همظعا ماما هکهلوش .ردراشملبا فالتخا

 ۱ . ردزناح هلطرش یا یتادحا

 ندشادحا هدیسحکیا « قمالوا رضم هبهماع ىس ر

 هسیا رولوب ترضم هدئادحا یدعا .ردقماملوب شلدیا عنم

 هلبهسهلود ترضع یک یفیدلوا زئاح ثادحا هلب هسلدیا عنه
 دلردبا ثادحا یتح . ردلکد E ثادحا هرکصن دک د لدا عنم

 نذا الب هدهدام و . رولوا ا دنا افشا و اأ هلملاح

 . زالوا زئاح ثادحا قترآ هلتهج یکیدلدیا عنم ندنادحا

 2 ىن وقى یا ن
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 اس ۲۸ سا ۱ 3
 هدکدتا تشآ هنادحاو . نوسلوا هلرک نوسلوا رضه و 3

 ینیدلوا تنام قح كسکیه نوسغلوبكرک نوسنلویررض رک |
 هدریدةت یتیدنلوا ثادحا هلیابیرقترب ندنفرط یرب رنو یک

 هللا عفر و ضقت سکه نوسهلوب كرک نوسناوب ررض لوک
 هب هماع روما یک ماع قیرط اریز . ردکلام هنقح كلمنا هبلاطم

 مک ی وا هلددلوا ی دیاح ءال لو ری د
 .ردراو یتحالص كما همصاخم هلذخآ كسکیه هسردنا ذخا

 نوسل وا هسبا رولوا يک ره نالوا غلابورح «كعد سکه

 نوسلوا یشک نیداق كرکو را كرکو مسمریغ كرکو سم كرک
 قیرط كنهسمک نالو هداوعد هلهجو و هکردقوش .ردکعد

 راو یاندح و یکودا مزال یسالوا نیاید ی هدهاع

 ی لا ردا کنوح یال وا تل یناوغت تا
 ناس اهقف ض» یکجهدبا ادب نده یدنک یدیدا دا ص

 تا ند وا تشاد کلا نف یی یا

 قح یخد كنوب هلتهج ینیدلوا دوجوم یطرشو دبق یسلوا "
 .ردراو یساوعد

 هدهمباواو یتناغقح هدنادخ کدک یه هرو هدم مایا

 كنهسمک هروک هفسو ینا ماما .ردقوب یسهللاطم قح هلیض

 . ردراو یسهلاطم قح هلصف هد یتعلاع قح ه

 راتردو رو ردقفاوم هنهذم مظعا ماما ی سهاط كن هل

 ۱ .یابزو راتشدرو -
 ۱ ٩



 لک بوم

 سا

 یل قهدنسەاج كنهسمک ء یالوط نداواب موم

 EES یالوطتدنو هنلع ءان . راو یقح AES قلب رط

 »۰۹ 2 . زالوا نماض هسا بر ررض رب E هدو اق یر

 . هاخ قاب هب هدام

 هحلوا هلا صالاېلو ندا ارز .یدلسند نذا الب هدهلحم

 ۳۱1و E غرا اک زا
 نص رج هماع قا رط هحنمکح یتوناق هشا یعم هدزعامز مکه تن

 هدماعقیرط هلیطرش قلا تصخر ندهبدابو قمقج نیشنوشو
 . ردز اح كما رفح ووق نوا كما ريهطتو ثادحا ل

 هشزاوح كکلر و نذا هافرصت یک و هدماع قیرط

 هحنل وارضم هسان ینادحا كرانوب روا تن ار :هحنلک

 هدکمرو نذا یخد هدلاحو رار هلغمالوا قيال كلریو نذا
 اهةف ضمب ینکحهلسهل ریو نذا هسیا روللو تعفنمو تحلصم

 . راتشدر ردراشمللا ناس

 یدنک یرنو تدح یلدا عفر كناندح وش كلذ عم

 نوحا هماع اما بولوا هدردق ییدلیآ ثادحا نوجا یس

 . عفر بولوا راج هسا لکد رضم هدنروص یفیدنل وا ثادحا

 هروعورو ص نوحاییالظتسا كلی هماع هدماعقلرط التم .زلدیا

 . ردزن اح هسکید جافآ هدهشوک رب كجهبمریو ترضم
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 (.رولوا نءاض یررض ندیا دلوت ندنا هسیا ردیاو#
 نداد نا الب هدناع ق رظ

 راررض دل وتم 3

 هدرلررض نالوا لصاحندرامش نانل واثادحا هدماع قرط

 . ردراو هدعاق يا

 هلو یضو ىج ملعضاو هلی کعض وق ره ۶ لا

 زاوح ارز .زالوا لّوسم ندررض دلوتم ندش یتا عضو

 كش لوا رک ررض رب یک فات . ردبفانم هنامض یعرش

 اک نوسل وا عفاو نکا هداکم شدوا عوض وم

 ییضو قحو .نوسلوا عقاو هک دق دوا لار یک ا

 - لوا اما بولوا لوس هثدروط هدر يدشا عضو هغ ول

 ندررض قم یا دا هتشآ رول وا هلازا ندنفرط یرکید ندر

 قبرطلاق خرم غضیناوح هاخو نیل وصف |عماح زالوالوسم

 عضاولا نمضيال أيش تقرحاف امناکمنع املازاو جم. رلا ام تبهف
 تربتکف هحرحدو لسلا ا یقیرطلاف ارح عضو ول اذکو

 .هیناخ حرلاو ءالاب تلاز دق هتبانج نال عضاولا نمضي ال اش
 هدیدع لئاسم عرفتم ه هدعاق ییا و

 كتهنا هدعافو ۱ یئاسم نالوا عرفته هب الوا هدعاق

 ییئاسم عرفتم هنس هينا ةرقفو ۲ ىلئاسم عرفتم هنسالوا ةرقف

 .رونلوا تردابم ههرتا تاعیرفت هراشالاب هابرلهر ۳

 (هرزواماعقیرطال یمالایونذاالب (هسمکر هبلع ءا ال ۱
 دوسخاب ( شاط دوخاب هتسارک زا یک کج هیمهدیا سرغ جافا
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 ( یاویح كرکید هنیرزوا هدیوغب ) قارپط اب روي
 هل وا ا هلرهحروس بوصاب إل نزسقلوا قوس زدم

 یرب یه ندهسمیک ییا مکهت € . رولوا نءاض هسمیک لوا

 هماعقب رطی راقادرابو یتسد نالوالومعمندف زخ ینعا ی رل هرج

 هدنشکا دلرءدیا جرح دی هت رزوا یرکید یر هدب وديا عضو

 «AW . هاج رولوا نماض یسه رح دل رکید یر سه هل رەق

E Eیا  
 مدا رب رکید هنیرزوا یی شانط اب هتسارک روک ذم

 . رولوا نماض ید كنآ هسمک لوا هسلوا فلت رهحروس
 . رولدا حاضیا ابیرق میکهتن

 نروک ذملحم E یشاطینلدغم هسمکلوا طقف ۳

 ررض رز ر عضوم هر دک دتا بوح هعض وم نو

 هنسک وا نامض هلفلوا خسفنم لف كنهسمیک لوا قترآ ها

 .رولک مزال هترزوا

 دوقلا حاضرا ۱

 فلت ناسنا بویلوا یزارتحا دیقوب یناویح « دیقیشرب
 شاط هماع قیرط هسکر هک. هل وش , رواک مزال تید هسلوا

 هنیرزوا كن آ ناسنارب اراضق هدیودیا عضو یشرب یک هتسارکو
 تبد هیهسمک ندیا عضو هسلوا فات بوشود قرهیارغوا
 اف رابعم رولک مزال

 تراشا هبهلئسم چوا هلباریبعتوب . كرهحروس «دیقینکیا

 ی



 وا = o بز رج يا
 ی : و زار اف

 و — 8

 عضو یشرب هدماعقب رط و ال وا : و .رویلوا

 هناوح یش لوا 9 كر هکروا ناو بح ر ندنآ هدب ودنا

 نجروس دوخا هسا وا فلت هل ارارف ناوحلوا نزسقع وقوط

 ها فالتا " یر هقش ناوح لوا بویلوا فلت ناوبح
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 د ینو ھ2 ی اوو ی

 . هحاحو یدنفایلعو نیل وصفل | عهاج زک مزال نام

 کم ةدماع قدرط صالا لو ندا الب هسمبر ا

 كنا ۱

 هحو . زلک مزال ناعض هشا تباصا ررضر هد هنیرزوا

 اد و ادص صخش ر کا انا یر وکر هن رزوا

 دایی ییبدل وا یدمعت ندن رسمآ دل رهحروس هک ردوش ت واشا

 . رولوا ۱

 جاغآ رب ا قل رط 1 ۳ ندا الار هسمکر 6 tl ب

 ۰ 1 ۰ تک  ۰
 ور در هک ندنرزوا كنا ادمعتم هسک کید هد 4سش | و

 ریصل ا ارز .زلک مزال نامت هب هسمک لوا هل واقحال

 روم ادمعت ندنرزوا نکا دوحوم یر هقش كح هک و

 یوم هن ودنک و فالتا تاذلا | نک هل سما

 9ع هد ونمع ادم اإ. رووا ضملبا قانا ورک او
 رېالا عم رولوا نماض عضاو هسک نیل هجک دوخاب هسلوایعا 1

 . یورها و ینیتدمرد و

 نذا الب هنیرزوا ماعقبرط یهدنکوا یسهناخ هسمکر ۲

 ه5 لوا رک صن دک دن تا ا شرف درک ید سمالایو

Eنانل وا ثادحاو هدع بوذا ملست و عیب هنید یهاخرو  
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 مزال هسرزوا هسمم ۲ لوا ناو E بر ررضر ندیش

 زامهلوا صالخ نایت هنسمد لوا هلا ملسا و عس ۰ رولک

 . راتص 3

 شل هدعاعقل رط هدنوک رب نالوا ییراک زور « کر ۳۲

 ار مدیا رم هفارطا هکتما لاا یا راک زور هلی رکود
 هدیوکود هدنامز نابلوا راک زور اما .رولوانماض هسا ررضرب
 E I رک با هناروهط رک زور ارم

 هک رگ یر نایخ هر یر داود لا

 نکیغو یاطاس نذا یاغزق لئارطق راساق هسکر ۲

 رونده رط هند و نالوا یا هدکدتا عضو هماع قیرط

 هسلواررضر هبات هلکمشود هنحما كاغزق بوحروسنکردیا

 . یدنفالع رولوا نماض

 لرهشود هدب ودیا عضو جافآ رب هنیرزوا طاح هسمیکر ۱
 قا هسا راو .یضو قح هدا کنهتمک لوا هشا درو

EYزیان ورک ال  
 دوخا قوق ۳ )غا ط هسمکر كاذک إل ۲

 ( بولاق یناویح كرکید هدبوکود هنسن نیفیاق رب یک و وص
 و ویو فسا شل نا رک دم هم

 6 . رولوا نماض هسمکک لوا هسلوا

 غاب نوتیز بوتا هغاقز ینغوبق زویراق هسمیکرب الثم

 فلت ناب نوتیز هلفباق ینآ نکرّع ندنرزوا ناویح یلکوب

 ی دی نکا نت اش PDO OT OG اس ی ی یا ی تا ات
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 یلعفرب ییدملوا نوذام اریز . یورقنا رولوا نماض هسلوا

 لعف هشسرزوا ندیا ثادحا یلعف رب هلو کردسشعا تاحا

 رولک مزال یاض كررض نالوا ثداح یالوط ندروک ذم

 3 نیل وصف عماج
 نوحبسهالوصینک وا ناکدعقا و هدندناح ماع قب رط هسمیکر ب ۲

 بوق یاوح كار هدهسالوص هدوا هدیودیا صا همدا رب

 نماضناالوص هسخو بولوانماضحآ اناسحتسا هسلوا فلت

 . یورشا و راتشدر زالوا

 دوقلا حاضبا

 هدکدریو نذا یمالایلو هکردوش یبس كدبقو «نذاالب ۱
 . ملل دنا هضراعمو تمنا۶ ندنف رط هند یا

 تک هام قل رط هلا سهالایلو سما ی هیلع ءا

 دوخاب هسغس شاط دوخا هسشا ثادحا یش رب یکن صرج اب
 ناض هسا بار ررض هنر یالوط ندنآ دا رفح وش

 كنآ هلفملوب یسهماع تبالو كرمالاىلو هکنوچ . زلک مزال
 شا ثادحا هدنکلم یدنک ابوک هسمک ندا ثادحا لوا

 نت یلرطا هژزوا ییدلوا کد اب ظرف« دو دیک

 هسارونلو یرضم هسا هدنئادحا ران وب هلهح ور هك قلقا

 . راتشدر ردیلمامر و نذا هئادحا یرابش یکو ب صالایلو

 دا نا یخ
 یرانذا تنسو كاا رک ذم قنرط نیا هایاوا
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 چھ a رضه ربع كرکو ا رمضم ك رک هق.دلوا

 ب رب ینجا یتح . ردقوب فرصت قح كنيبنجا هلهجورپ
 ندکدتسا ثادحا انبرب هذا كه رط باحا هلج هدصاخ قیرط
 یر لا ا قر ظلوا بولک مد ر ندجراخ هرج
 عفر یانب روت دم هبهسمک لوا مدآ لو OR نوناص

 . راتشدر رولس هر دتا

 نداتکین هله رو ا ا كساحا صاخقارطو

 یند یهتسار 7 یک یرلکجهلس هديا فرمت هلهح و ناس لو

 .رارولوا ردتقم یخد ککود یوعو .رازولس هديا عضو

 قاریط هنکوا ۱ یسههاخ یر, ندننا-حا صاخ قبرط الثم

 بورک هنکوا یوق دوخاب هسالعاب ی اوبح دوخا کود

 ررضرب ندنوب هدهسیوق یشاط قماساب هرزوا قمصاب نکراقبچ
 یرب ندنباحتا صاخ قیرط مکهتن . زالوا نماض هسّیا دلوت

 ررض ر هدیواف یر یالوط ندنوب هده نتا یل ڭا

 . ردراو یولب موم هدنوب اریز . زالوا نماض هسنیا بترا
 ناس هدوراقو یودا هلو مکح یخد هدماع قبرط مکه تن

 . . قاب هبهدام ۱۲۲۰۶ . هناخ یدللوا

 ناب راز اس هزونوا د ناجا صاخقیرط فلك

 .قابههدام ۰٩۷ ع» .رازانوانماض هستیا بوت ررضرب نالوط
 هاو فای نو فوت هیون نالا ۶ اوج ۳

 یسهسلا هکمشود یک کج هک مزال تد هسرزوا ندیا عضو
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Eناسا طقف . رواک مزال نامض هسرزوا ندنا عضو  

 نالکود هماع قار ط ییامض كررض نالوا لصاح ندنسمشود

 كحهع و ییدابا ۱:باعشسا یعاع قبر 04 كيش نالیدا یی

 كقرط یش ناناوا عضو اما.. رد هدریدفت یفیدلاق رب یلاخ
 تولب دنا عضو هنف رطرب كه رط ۰ باعا یاحره

 هسمک نالوا كحهدیا روص ن ق كی ندو رطظا کد

 نام هسلوا قحال ررضر نالیدا عضو | دم

 . راتشدر و هزاز یدلدیا نایب هدیراقوب میکهتن . زک مزال
 ا ءافتا

 دمعت «یسحنرب . رولوا تنم هلش ییا نامض لصااو

 سهالایلو ضا لروک ذم ثادحاو عضو یسحنکیا «هلیاروع
 ۱ . یتتنم رد رولوا ینتنم هلیسلوا هلبا

 ةنهماع تحلصم ندا نالرو ندیمالالو فرط طقف

 هط رش لوا كيدح ها شمہناف طورشم هللا طرشرب قفاوم

 .رولک مزال یا تاعر

 فرط هنیرفح ووق هدماع قلرط نوجا قمالقا م الثم

 یفارطا كنو وق قحهب زاق هدقدنا وا اطعا ندا ند مالاىلو

 یک ق قا لیدنق هداروا یرلهحکو كنا هظفاحم هلبا هدرب هح

 4سا وا شلرو ندا ها رفح قره وا طو رشه هلا ط رشرب

 وا رفا کاو :ردیزال یا تر طرشت لاا
 دع شعا رفح صالا لو نذآ الب هسیا ردیا تفلاخم هطرش

8 
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 .تاادعراعم رولک مزال نامض هودنک هدنعوقو فلت قرهللوا

 ہک هدام ٩۲۸ رج

 (یراویدژ نالوا مالعاص دوخاب مادا لئام ( كن زا
 هدیولءتس )ل یریعوط هنکلم كنرب دوخاب هصاخ اب هماع قیرط

 فالتا یتاویح كرکید الثم یی ( ثاریا ررض رب هرکید
 هل وکر هدو كطااح تبحاص ارز (.زلک مزال نامض هسا ]ا

 یدعتم بدسم او یک وا رشاسم کن وح . ردقو یانح

 ۱ . ردلکد یخد

 انشتسا

 مالغاص هداشنا تقو یراود هسمک رب هکراو ردقوش

 ررضربهرکید هدیوابقس هلکما اشنا قرهلوا مادا لئام بوما

 هداهشاو مدت نانلوا نات هدینا هلغلو یدعت ءادتا هست

 . رولک مزال نامض نزسکعا فقوت

 لوا هدنرردق یدوحو كنهبنآ ٌهتس ظئارش (طقفإ)

 . رواک مزال یامض كررض ییدشیا كراوید هنبحاص راوبد

 لوا آل مدقم ندزلقیب راوبد لوا یی ( هوا ) «یسجمرب
 یک نامز رور اروم هدیولماب مالغاص نکرولما ( راود

 یسجنکیا (هدیولوا مادهنالئام) ینالوطندهداح بایس| ضب
 هب هنسک نالوا یحاص راوود لوا ینعب ST} یسحنح واو

 ررضرب بوابقیب ردفوخم (تیا مده یی راورد هسمیک رکید )
 مدهیراوید) یسجنچوا (هدبودیا هو مدقت ودل نوسم ا
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 هلنیج ییدٌما مده هدلاح ینیدلوا (شمع تقو ردق كحدیا
 ثارا یررضر یکفالتا هطساولب دوخاب تاذلاب یلام كنیرب

 روکذم هلا واز ندنش-هلوا ناع ( بیا ۷ شما
 یحاص راود ( . رولک مزال نامض ژ ااسحتسا هنحاص راوتد

 یخدییم كراود نک دلو یاس اهدا دات یراود لوا

 کیا نایخ منع نالوا سا ل شدلوا اف
 . نیلوصفلا عماح رولک مزال نامض اناسحتسا

 دوقلا حاضبا

 كن هاخ رب هماع ءان . ردلکد یزارحا سعت و «راوید ٩

 نهو هنسهلح هدب ولوا كئ رگید NS كن یاق تسوا

 مده هلا ییدلدا مدش هلتهح یییدلوا مادهما لئام كر هلک

 E تنم ad مدیم E هنوتتلا
 مک هتن .هماخ رولوانماض یاوح روک ذم یخاص تاق تسوا

 قرلوا مدهنم داهشالا لق یراود مادهنا لئام كنهسمک رب

 ینا عفر ینآ هنیحاص ضاقنا و بولیقس هنیرزا قیرط
 كرهجروس یناویح كنيرب بویماعفر نکیشلدیا مده هدنقح
 . هبناخ رول وا نماض هسلوا فلت

 بحاص ةقبقح هکرویشلوا تراشا هنحاص راود اک[ ۷ ۰
 ینیرعت لماش هدهنسکیا كبحاص .ردمعا ندیحاص امکح هللا

 نالوا ردتقم کا مده ۳ هف رصآ هدراود لوا : ردوش

۰ 
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 هلا نهر كف نهار ارز .ردحاص هقشح رجومو نهار

 هلا راذعا ضمب هراحا ید رجوم یک ینیدلوا ردتقم همده

 هل دلوا ردتقم همده هلبا هراحا خف هلتهج ینج هوا خسف
 هیج اکرش دحا هدکرتشه كلم مکه تن .ردحبح مدا هرانو

 اتهم ارا رک هحنلوا هلرتشم راود هلع ءا . ردنحاص

 ها نرسلوا هایش نالو ندارخا تهج دارو نوال

 .نیلوصغلا عماج رواوا میر مدنسهصح تاکی رش لوامدقن هنکیرش
 اکتشاف ات  Oید نیو کیم دلتا لع ۱1

 هلهحوو یدعا .ردردتقم همکحلاصحتسا ككردبا اعد| یمده

 ررضر قرهلوامدمم راود هرکصندمدقت نالوا هنک رش.دحا

 هحشرادقم یسهصح یهدراود لوا كبرش نانلوا مد هسنیا

 هسا كلام هنفصن كراود اللم ىا . رولوا نماض یررض

 . رولوا نماض یفصن ید هررمض

 نوجما راود نالوا مادها لئام هدنناح كنافوتم و

 ندلاب قرغتسم هکر هکولو . ردبا اضتفا كلدیا مدش هنئراو

 هوا هسئرا هصح الصا ندهکرت نوجا ثراو هلتهج ینیدلوا

 . راغصلا ماکحا عماح

 . ردنحاص امکح یسلو كنونحم اب ریغصو مقو فقاو

 نجس

 تالغتسم و تافشم ولس راحانال وا فراهم هد نعراید لم

 كفقو لوا هدقدلوا مادا لئام یراوند كتو نده وقوم

 رخأتسم اا هسخو . ردیا اضتفا قفلوا مدقت هتسلوتمآ
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 یسەص عو كە یسەشا اما .ضربو هداف مدت د اسمک نانو

 مد هنحاص هشا هدنروص وا هلا رولوا فقو وام اقم

 مده هنسلوتم كنهصرع فقو هسخو بولک مزال قدلوا

 و رابعم صر و هداف

 كفقو ىي همق اب هفقاو هسا كفقو راو د یدعا

 ررض رب چقرهلوا مدهنم راوند هرکصندقدنلوا مد هنسلوتم

 هسخو . رولک مزال ندنلام كفقاو یامض كررض هسشا

 مزال ید ندنلام كفقو و ی مزال ندلام كنلوتم

 .راتدر ردفو یتمد كففو ارز .زک

 یل هنسل و هحنل وا كن ونحم اب ریغص رب راود لوا مکن

 هف رصآ هدنلام لربغص «قاب ه هدام » یک یو دحو با

 هرکصن دمدقنوب .رولوا حیبحم قفلوا مدقن هنر ندرانلواردتقم
 كنص ناخ كررض لوا هسا ررض رب بولوا مدهنم راود

 نامخندنلام كنصو اب دج او با هسخو .رواک مزال ندنلام

 ریصق" كرك هدنحالصاو شفت كراود لوا زانو . زاک مزال
 2 یورعا یاب ویا دارد اب وضو

 هبش و مدت هرزوا ینادلثالک | ندربسآ و «تا مده ۳

 هسخو (۱) بولوا لصاح هلکعا بلط ینحالصا كراود لوا

 دحاو لو نا قیرطلا یا الام ناک اذا داهشالا ةروص (۱)
 عدصتم وا فو وا قر رطاا كا لئام اذ_ه كطااح نا سانلا نم 3

 هاخ رادلا بحاص کالذ هلوش ربغلا لام ىلا الئام ناک ناو همدهاف
 .لئثالا طثالا ةتانج ى ر



 س ول س

 یک كعد ردمده نالوا قیال اکس هلغلوا مادها لئام راود
 لس و وب روش تج دا تلف متو هنروقم
 . نیلوهفلعماح زالوا

 كنسوشموق راود لوا « لاثم كو : فالتا تاذلا ۽

 ٩۱۸ یسوشء و هیسقس 9 هاغا وا مدمم هشرزوا یراوبد

 نامضت یتمق اینم كنراودودنک هسرابد .ردرخ يلح وهدام

 هلخوقلا یتضاقا هسرابد .ردبا كرت اک | ینضاشا كرهردشا

 لوالاک كراو د روک ذم هسخو .رردتانامضآ یتاصقا رار

 .یورقناو نال وصف ا عهاج نمهلبدیا راجا هنساشنا

 مدهنم طاح روک ذم مدقتلادعب هنبحاص طاح لوا ےکەتن
 ییدتا فلت یصخش لوا كرهشود هننرزوا صخشرب بولوا

 ر و فلت كرهحروس هنضاشا كراود لوا هد ۳

 لا ستم لوا هسلوا فلت هژرهحروس هتيوزوالشف ید مدآ
 لوا ظقف بواوا نماض یحاص راود ینراتد كنهتمک لوا
 :هنیحاص ضقن عفر اریز .زالوانماض یحاصراوید یتید كمدآ
 .هیناخ رددناع هنمایلوا بویلوا دناع اک | لیتقعفر هدهسیا دناع

 لاسو حک راو د لوا : لاثم کو «فالتا هطساولاب و

 یراوبدماس روک ذم قرهل وامدمم هسراود كنسوشموق نالوا

 هسا فالنا یلام كنيرب راوید اس روک ذم یک ییدتبا مده

 نءاض ید یلام وا یحاص راود مادا لئام یی یلوا

 . هحم رولوا



 را
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 هسل وا فلت كرهحروس یر هنضاقا كلوا طاح مکه

 كنينطاح طقف بولوا نماض یتید كنوب یحاص لوا طاح
 ارز . رولوا رده یمد هساوا فلت كرهحروس یر هنضافا

 یحاص لوا طاح هلغلوا کلم كنحاص یضاما كسا طاح

 لوا اا یعد یاب طزاح طقف رک د الت

 فلت هکحروس هنضاشا كات طاح هسيا یلم كنحاص

 .هناخ رولوا نماض یحاص لواطتاح یخدیتد كمدا نالوا

 دهام E هطساولاب ا تاذلا هلهحوو اما

 یالوطندن وب بولوا مده مدقتل ادع) راود نالوا ماد الام

 ها ررض هنر ناوبح و نکردبا رارف هلغقروق ناوبح رب

 .هساخ زالوا ن رماض یررض وش و وح اص راو د

 هتسلا طورشلا حاضیا

 دار یخدیرو ال2 هدالا یدرد كنەهتس طو رش

 هلغماملوا رک ذ چیه هدهلڅ یسیرب رکید هده سیا شقلوا رکذ

 .یدلک مزال یحاضراو لیصقت كرانوب

 راوندرپ هیلعءانب .ردسلوا مادهالئام راوند «لوا طرش
 هل ضمالوا حب داهشاو مدقت اک | لوا ندزلوا مادسهنا لئام

 یدعت ءاهتناو ءادتسا هسا ررض رب قرهلوا مدهنم هرکصندنو

 هدیرکید مادهنا لئام یرب مکهتن . زلک مزال نامض ندننیدلوا
 ینیدنلوا مدت نوجما مادهنالئام ندراویدیبا مادهنا لئامریغ
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 نامض هشا ررضرت قرهلوا مدهنم لئام راغ هدیویملیقس هدلاح

 . زلک مزال
 لئامربغ یسضعو مادا لئام یسضم كراودر كلذک

 قرهلوا مدهنم هرکصندقدنا وا داشاو مد کو هدیولوا مادا

 لیوط راوید روک ذم هدهسیا رولک مزال نامض ها ررض رب
 ا ییدشا فلت كنتهج نالوا مادا لئام زکلا ه> وا

 یيدافلت كنتهح مادهنا لئامریغ هسخو .رولکمزال یامض

 كنسضم هدیولوا لیوط راود ارز . رک مزال ینامض كس

 هدهچرد كحهبمرو تتسس هنمادماكنسفا یسلوامادما لئام

 راود يا حسی ربع و هاو یرکید و حس یرب هح وا

 .هماخرولوا حس ربع مدقن وداشا هدححص ندنفحهلوا لنت و

 مدقم ندزملوا مدقت هیلعءانب .ردبسعلوا مدقت «ینات طرش

 کرک مزال نامض هسا ررض رب هدیولوا مدهنم راوید روک ذم
 ۱ .یدشعلوا ناس هدنسلوا ءرقف كنهدام وش مکح و

 هدهبنآ درقف یجهلک مزال یسلدیا ندنفرط كمک مد
ISTE 

 ا ا وز هدف يارو كمده
 ودا لع رد ی ید ده نالوا ددر كه اح

  ارخوم هدهسلکد مزال یخد داهشا هدنتساع كمدقت مک هتن

 دهاش ربتعم ییا لقاال مدت هرزوا قمالاق لحم همده راکنا
 راود ید نالوا دارشا الب هبلع ءانب . ردللدیا هدنروضح



 دف — /

 ةكنلاح یراکنا هدهسرولک مزال نامض هسردبا رارفا یخاص

 ۱ . ردمزال قعلوا تاسا هنا تداهش /باصن

 روایبهنلوا تابثا یخد هلبا یضاقلایلا یضاقلا باتک مدقت
 . هماخ

 ارباو لبجأت ندمدقت ۱

 . ردندهبموحم قوقح ییفد الحاع لررض دباع هموم

 ندقدنلوا مدق نوا ررض دناع هموم هلوقم و هبلعءانس

 5۸ زامهنلوا !رناو لاهماو الحا ندرط هک هد
 ندیا مدقت یک یکیدمہدیا ارباو لیجأت کاح یعی . قاب هبهدام
 هرکصنداربا ا لجان و یدعا . نمهدیا اراو لیجأت یخد
 كررضتم یحاص راود ها ررض رب قرلوا مدیهنم راوید

 هندیا ارباو لیجأت روکذم ررض یک ینج هلوا نماض ییررض
 هعقوم عقب م هربخأت ذا .رولوا نماض یخد ینوب هسلوا قحال
 .نیلوصفلا عماح ةماعلاال ةصاا ةكرشلا ربتعی ینعلا اذه ذا

 همادهنا ییغوط هماع قلرط یراود ER اثم

 مدقت دوخاب کاح هدعب بونلوا مدقت هنحاص هدقدلوا هجوتم

 طرش هننحاص نوجما یه كراودلوا ندنفرط صخش ندیا

 ینج هیلو ارګ هسل رو لهم هدازندندم قح هل واناس هدعرار

 روص تدم ر ردق كح لس هلوا نکم یتش كراود هلتهح

 نده رط راود ندلوایفقنم روکذم لهم زونه نکل بودا

 فات یلام دوخا 9 هدي ولبقس هن رزوا 0 ندا روص

 ۲ ء
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 نالودعوقو ررح هحورب هدرولوا نماض یحاص راود ها

 ینحاص راود هلقمالوا رتعمو حس اعرش لا و لاهما

 . نراتروف ندناض

 و لوا EAE دررض ر صوص هصخش اما

 یا ا راونف التم ردع یماراو لیحاتو لاهما
 دراوب د مدت ادع مدآ لوا هدکدسا لم همادما هنرزوا

 نوک دم لهم بورو لهم تدم یخ ر هنحاص نوجا یه

 قرهلوا مد مم هسرزوا هناخلوا راو د نزرسقلوا یضقنم زونه

 . زلک مزال ناض هنحاص راود هبشا ررض رب

 حس هسا ار ندمده ینحاص راوید مدقتم و مکه تن

 . زالوا نماض هبشا ررض ر قرەلوا مدمم ار الادعل بولوا

 یمکح بویلوا حیح یساراو لیجأت كک اح هدربدقت و اما
 . نیل وصفل | عماح ردق و

 هدراود روک ذم اوا مدش < تلات ط رش

 كراوند I ارز .ردىسملوٹ یرادتفا همده یاو هف رصآ

 كلوب پولوا هفس مدقت هب هنس نابلوا ردتقم هنحالصاو مده

 . هحش ردقو مات

 هنیرجأتسمو هننمت هاراوند نالوا مادا لئام هبلع ءانب
 هک هللوش . ردلکد حیح قلا مدت هنعدوتسمو هنریعتسمو

 ةراحا هدنا هدیولوا مادا لئام یراوید كنهاخ رب الثم

 اعادبت-ا ا اناهترا هبهناخ روکذم دوخاب نالوانکاس ةراعتسا اب

ox ۸۲ ۲ رو و یو زا ناق OS 



 — ۲۳۰۷ تس

 هرلنوب هلغمالوا یمکح كنملدیا مدقت هبهسمک ندیا دی عضو

 هشا ررض رب قرهلوا مده راوود هرکص ندقدلل وا مدقت
 ههم لوا .نزگ ا کلام هی

 یالوط ندنسمالوا ردتقم هفرصت كنآ یسالک مزال ناض

 ندنفیدملوب مدقت یخدیسمالکمزال نامض هنبحاصلام یکینیدلوا

 ردت 3 یالوط

 ادا ېد نهار ارز . رولوا حس مد هنهار دانم ما

 ۱ . همناخ ردردتقم هحالصا هلا دادرئسا ینهرو

 حسی مدقت هنیرابلو هدراوند نالوا دّناع هنیرصاق ېکهتن

 -ردتقم هحالصا رلن و ارز یدشلدا حاضبا هدبراقو ییادل وا

 . هبناخ رارد

 روم كتفو ردق كح هل دیا مده مدقتلادعإ «عبار طرش

 راود بقاعتم ینیدسلوا مدقت هلهجو و هبلعءاشب .ردسما

 كعا كرادت بودک هنکرادتهلع نوجما مده ینراود یحاص

 ا شاتر ر قرداوا مبهم راد لوا کیا ا
 اعرش تدم نالک مزال نوجما یرادت كنوع اریز .زلک مزال
 .راتشدر رداناتسم

 نالو هدراوید لوا كةسم. نايل وا مدق «سماخ طرش

 دتم ردق ههحنلوا مدهنم راود روک ذم كنرادتقا هفرصت

 . زدنسخ ول

 راوود لوا هرکصندقدلل وا مدق هراوبد روک ذم هلعءاس



 سس ۲۳۰+ ۸

 لئاز فرصت ی هسقبح ندنکلم كنهسمک نانل وامدقت

 هدەنکلام یلوا هبشا ررض ر قرهلوا مدمم هدعب هدهسلوا

 3 زاک مزال نام هدهنکلام یتا

 ا دو وا هد نوا زاد ار ههم رت الم
 ەدە | عس ا ماستو هه هنر یراوید روک دم ةبشنک فنا

 یرتشم یراوند لوا هکولو .زکمزال نامض هسلوامدهنم هرکص
 عیل ادعب لوا اریز .هلوا مدمم لوا ندا ضد زونه

 .قاب ه هدام ٩۰ .زامهلوا ردتقم همده یا

 نالوا عضو E دوخا عارشا هماعقب رط طقف

 عرشع هسا ررض رب یخد هرکصندقدنلوا عیب هرخآ رایش

 صالخ ندنامض ها عم بولک مزال نامض هندزوا عضاو و

 قیرط اریز .یدیشملوا نایب هدنحرش هفنآ هدام ینجهیمەلوا
 هلا عس تانح و هلغاوا تانج ییادحا درع كران و هدماع

 . اما ةبانج لصف ىف هاخ زالوا لئاز ىلعف رئاو لطا

 زعا تدوع نالطلادعب مدت

 هرکصندقدلوا لطاب مدقت هباعس اب ملستو هبه هلهجو وب

 هسا تدوع لم نالوا هراود لوا كنهسمک نالبدیا مدت

 قاب ههدام ۰ زا تدوع ی ثالطا مدت

 ندکدشا عس هرخآ یراود لوا هسهک ناللوا مدقت الاثم

 هلا E مکح هک هسالوا در هللا تبع رابخ ا

 اذکو -- نوسلوا در اما مکح الا درک و نوسن وا در
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 هلباتیّور رابخ دوخاب هلکنا هدبونلوب طرش رابخ نوجایرتشم
 ندهاس مدقت هبشا ررضر قرهلوا مدنم مو هدهسل وا در

 ۱ .زک مزال نامض یالوط

 راود هدرابخ تدم هدیولوا نوجا عا ط رش رابخ۔ اما

 كمياب کنوح . رواک مزال نامض هشا ررضر قرهلوا مدهنم

 .زعا هلازا ی رادتقا نالوا هنحالصا كراو د لوا یطرشراخ

 . . هماخ قاب ههدام ۳۸۵

 هرکصندقدلق مزال یعیب هللا طاقسا ینرایخ عیب طقف

 ۳۰۱ ۰ زاک مزال ناخ هسشا ررضر هدیولوا مدنم راود

 . هبناخ کلم نع طناا لاز هنال . قاب هبهدام
 نونح هما قبطم نونح مدقتلا دعا مک نالوا مدت اذک

 ٩۵۷ هسشا ررضر قرهلوا مدمم راد لوا هردصت دفدلوا

 یرادتقا همدهو قرصت قح كنونصم هلهحو رهدام ٩۷۵ و

 نود هرکصن دیو .رولوا لطا ر مده ندنیدلوا لئار

 تدوع یقرصتو تالو قح هراود لوا هلکعا تقافا تو

 . فرصت هیناح نما تووع لطاب مشق ها
 هنسص واب هنسلل و هلغلوا مادا لئام یراود كن صرب مک هتن

 توف موفص "یصوا یلو اب لا یص هرکصندقدنلوا مدش

 كنلو ارز رک مزال نامض دەت هسلوآ مدهنم هدمب هدنووا ]
 هل توف كنیراودنک دوخاب هلبغولپ كنبص یالو كنصو اب

 . راغفصاا ماکحا عماح رولوا لئاز



 — لا ٭ —

 ثموقم ا هرکضندقدنلوا مدت هفقر "یلوتم اذک

 . تلادعراعم زالاق یمکح كمدقت هسلوعوفو ىلع ان یافو

 مدقت نديك نالطبلا دعب
 ندق.لوا لطاب هلیرب ندهرام باسسا مدت رب هکقو هش

 هدهفن [. سم الثم هدیونلوا مدت هلهجو یلوصا رارکت هرکص
 ررضر قرهلوا مدهنم هدعب هدهسنل وا مده رارکت هقحال "یلوتم
 . تلادعرابعم رولک مزال نامض هشا

 ندساحا مدا قح هست کا مد « سداس طرش

 . رویللوا حاضیا هلبا هينا ةرقف طرشوش .ردقلوا
 6 هسمنک لوا ) هدنسلوا ربتعم كعقاو مدقت (هکردقوش) -

 قلوا ندساحا هو مده قح و هک ا مدق ینعل

 مدقت قح هروک هررض یيدتا ثاربا كراود لوا ( ردطرش
 . رولوا فلتخم یناحا

 قیرط اب هنسهناخ كنهسکرب اب ( راوند لوا هک هیوش)
 !E 5€ یدعا . رولوا لئام هصاخقب رط اب هماع

 هسیا شماقیب هنیرزوا  یناکد اب ( یسهناخ كنوشموق ) یی
 ( . ردللوا ندنناکس ]ل كناکد اب « كنهناخ لواهسمیک ندیا مدت

 هدناکد اب هناخ لوا هک ردیا تلالد یخد یریصت نان

 ربعتسم اب رجأتسم كرك نوسلوا یحاصلام كرك نالوا نک اس
 را تا شادی ا 0 روس هلی من نوسشلوا
 . نل وصف | عماح رولوا عجارو داع ودك و س

iam a. 



 تر
 یک ینیداوا حسخ ی دقت كنسهلح هدنفادلوا ددعتم یناکس

 رب طاح هک هلوش .رولوا حسن یحدیمدقت هلدحاو ندنراجما

 دوخا تعاح وا هدیولوا لئام ههاخ كرت شم هديب تعاح

 كتعاح وا قرهلوا مدرنم هرکصندکدتا مده یسیرب ندنراحما

 رولوا نماض یحاص هسریو ررض هنیرالام كنسۈريغ دوخاب

 . یورها

 ینعب :  زالوا دیفم یمشو مدش كتر ندحراخ إل

 ینمضت قح كنوشموفلوا هل مدع كنر ندحراخ هدر دقو

 . نیل وصفل |عماح زامهلوا

 ج كنسرب ندرلکرتشم هدراود نالوا كرت شم اذک

 كکیرش نابلوایحاص هلو راوید هدهسملوب كنبرکید بونلوت
 هنحاص هلوح كراشمو هلغلوا مادا لئام یرغوط هنکلم

 مدمم راود هرکصندنو . رولوا حس هسا هنشو مدت

 یحاص هلوح ینفصن كررض هشا ررضرب هدیا مدقت قرهلوا

 ٍ . ناطبحلا یف هیناخو نیلوصقلاعماج رولوا نماض
 ندیا مدفت هسبا شملقم هنیرزوا صاخقبرط رک او )

 (ردمزالقلوا ندناسک نالوا یرومقح هد رطلوا هسمیک
 .ردیفاک مدت نالوبعوقو ندنفرط یرب ولو ندرلنو
 هسیارولوا مکره هسیا شملقی هنیرزوا ماعقیرط رکاو)ل .

 لجر كرکو نوذأم یص درک و لاب لقاع كرک یب (نوسل وا



۳۱۳ 

 ۱ (.ردراویح همدان را اک كرکو ب دل کو هل سم دل رکو

 . هسناخو راتح در

 یسلوا نوذأم كنبصوا هدهسیا فک یمدقت كنببص یدعا

 رکید یراوید كنهسمکرب ال . نیلوصفلا عماج ردمزال
 ای له وغ انااا لفام کلم كنق
 5 هقرط ةرکص ندکدتبا مدس هنسه وا هدهنلوا فوخو
 زا مزال نامض ههسمک لوا هسرو ررض هنر قرهلوا

 ۰ نالوصفلاعماج
 نیررضلا عاجا

 کیا اضع ندهالث ماقا و قحلوا هدیدررض ندمآدما

 قیرطیسیضم) كراویدرب الثم هک هلیوش .رولیب هديا عامجا ررض
 وام هلوا مادا لئام هتسهناخ كنهسمکرب یسضمو همام

 هب ناخ كراوند لوا هرکص ندکدتا مدقت هسمک لوا هدر دقو

 هسشا ررضر قرهلوا مده هنرزوا هناخ یمسق نالوا لئام

 ندنشدلوا دحاو « طااحو ارز . رولوا نماض یحاص راود

 E E agg هه طو
 ر . ردحبح ر مدق كتا
 نالوا لئام هشرط هسشا مدقت یرب ندهماع هدیوبغا مده

  PEAهق رطیعا هدنضعل یدو كنو یدعا . رولوا حس |

 رولوا حک ید هدلک هحل وا حسی هد نالوا لئام ۰

 , طناما ةيانج ىف همناخ

x reall a E زر سا 0 

 شوک ۰

1 

 و  ا



 ا

 طاح لئام هناسنا كلم هللا لئام هش رط

 للف رف یهدنسهرا

 هدنسهرا طئاح لئام هناسنا تلم هلا لام هش رط « هصالخ

 . ردراو قرف هدمکح یا

 قحا مدق نوجما طأاح لئام هناسنا كلم « لوا مکح

 .رولس هلوا ندنحاص كکلم وا

 مدقتلا دم نوجا طاح لئام هناسنا كلم « ىا مکتب

 قیرط اما .رولوا حبح یبارباو لیجأت كنةسمیك ندیا مدقت
 ااو لح ا ندنف رط هتک مدفتلا دن نوا او
 ا حک كلدبا

 .٭ عبار لصف و
 ( رد هدنقح ناوح تانح إل

 کد لنا نکو یدک یاس كناوبحت هداصفو ےک

 هدهلتح لئاسم ق هدنقخ تیانج هناوبح اما تولوا قعهللوا

 .ردقح هل وا رک ده دنا را اع رش هدنافللامع ندنفیدملوارک ذ

 .ردسسؤم هنیرزوا هدعاق چوا رک ذلا ی آ یلئاسم تللصفوب

 بستم هرزوا یتیدنلوا حاضیا هدهدام ٩۲6 «یلوا ةدعاق

 . زالوا الاو .رولوا نماض هسبا رولوا یدعتم

 رشابم هرزوا یتادلوا ناس هدنسهدام ٩۱۲ همان هدعاق

 ۱ . رولوا نماض هدهسلوا یدعتم



 ۱ ا او
 قرط هلهجو یفیدنلوا حاضیا هدهدام ٩۲٩ « هثلا هدعاق

 .ردهمالسلا طرش طقف بولوا یروصقح تانک اه هدماع

 عرف تیفک هنیرزوا هلال دعاوق وش كنهینآ لئاسم
 ۳و تراعا هدر یزد ها داوم یباتاو

ge8 هدام ۵  

 هسلا رولوا ناوح یننق یربغ كمدا ی ( كناویحر

 قحهملوا تحس هنحاصین؛ (قرهلوا ندنکلودنک )نوسلوا

 رب هیلعءانب . ردرده یتانج و ررض یکیدلیا عاشا هدنروص

 كرک ( یررض یکیدتباا) عاشا هرزوا روک ذم هجو كناوبح
 نءاضیحاص  كناویح لوا نوستیا عاقبا زدنوک كرک هجیک

 ءامحعلا هدنلاع ثیدح کنوح 6 . قاب ههدام 6 ۰ زالوا

 زلک مزال یش رب و رده راج هکردشلروپ رابج اهحرج
 هانعم ,. ردشلوا دراو راج ءامحعلا هدتناور روید . ردکعد

 رده یا راج هرغ وا حرج ناک هجو یاب ةمہلا فالتا

 . هف "ی ال
 هکر دشعد كرهدیا لالدتسا مظعا ماما ندلاع ثیدح ون

 حرج هارک ردو نامض هدصش یرلکدسا فالنا كام

 . نوسلوا راه دلرک نوسل وا البل درک نوسهلوب كرك نوسنلوب

 تد ارز . نوسعلو ءلرک نوسنلو یحاص هدکلرب هلرک

 ` .رولوا بجاو كمتالمع هرزوایمومع بولواماع روک ذم ل
 یرجأتس اب یحاص هدکلر هللا ناوبح هر وک هب هنالآ ها



— ۳۷۱۵ — 
 مزال نامض هحنلوب یر یک یصاغ اب یعدوتسم اب یریعتسم اب

 . یراخیلا حراش ییع رولک

 لئاسم عرفتم اکوب
 هنس ناخ هک نذاالب اب ندالاب هسمک رب «هلئسم ۱

 هبذوم ُهباد دوخاب روقع بلک ناو هدهناخ هدنفیدلوا لخاد

 ناض هوا هسا فالتا یلام دوخاب هسربصا نسل لوا

 : هبناخ م مزال

 لوا E هداعص یسهود كنهسمکر < هلئسم ۲

 بوصاب یتسهود تره گرد نزسفلوا ییاص تکیه

 . زلک مزال نامض هبهسمک لوا هسلیا كلالها

 نزسقلوا ینص كنآ یاوح كنسمکر « هلئتسم ۳

 یدبفایلع زلک مزال نامض هستبا كلالهتسا یتک ۱ كنهنسک کند
 . هدیدج هعوخو

 ۸1۱ هک تم یی ای سلاح هو
 5 وا بود تا هلقم روا هنس رغص هللا نکر اقا

a,اهم زالوا  . 
 كنسلاها لح وا هدنکبدرک هلحم ر هک را < ف ۵

 ارغآ ندرلنآ هسشا ررض رب بوربصا ینهسمیک لوا یرلبلک
 . نیلوصفلاعماج زلک مزال نامض هجنیملوب الشاو

 اب كەت کد ینراناوق یرآ هسمک و « هلثسم ٩

 هلراناوق یربکراپ كلهن وا هرکصندکدتبا عضو هنیرانک



۱ — ۳۱ ۱ 

 لوا رل ها كالها یرکراب بوقبجندناوق رایرآ هلکاک ها
 . هح زلک مزال نا ۵ هتک

CVار یاماها  
 یه زع ا هشزف یا تک کید بوناشوت

 بوت |«:غوواط كنهنس رکید یدک هکر « هلئتسم ۸

 دعل دعل هرکصزدکدتا فقوو بوياق یالوط ندنسع | طقف

 زالوا نءاض هسباق یعوواط روک ذم وا ندنکلودنک

 : نی رصعا ما
 یدل وا 5 A هرقف كنهدام ٩۳۱ « هلسم ٩

 هنکلم كتسر قرهلوا ندنکلودنک هدیوناشو ناوبح هرزوا

 زاوا اک هما را نما لو

 هدنکلم یک هسک و هلهح و هدام ٩۳۸ « هلتسم ۰

 نذا الب هدیولک یرب کید هدلاح ینیدلوا شمالفه یتاوبح

 یا یاو ح ثاکلم بحاص هدنروص ینلدالغاب یا وح هباروا

 . زلک مزال نامض هشا فلت بود

 هفمالعاب ناویح هدلحمرب هحنجوم هدام ٩۳٩ « هلئسم ۱

 هلراناوبح هدنراقدالغاب روح هنسک ییا نالوا یتح

 رک مزال نامض ها فلت ی کید یر

 كنبراودنک فک کیا هحینمکح تام 6 عنخ « هم ٩۳۰

 هدو العاب یرلناویح هدرب رب نایلوا تح هغمالغاب ناویح



۳۱۷ 
 مزال نایض هسنیا فلت یناوبح لرکید یاوبح كناالغاب لوا
#۷ 

 داسم ی والو كتنا هدماع قلرط هسکرت ۳ ۳

 هاقمقوط ها ر هی یوم زار رویت
 تا هشا فلت تود نهتسفوا تآ قرهیلوا ین كیحاس
 : تلادع رابعم زلک مزال تود هنحاص

 بوناشوب 0 قرهشوا یعاص كنهسمک رب « هلسم ۶

 هنگ دنا قموط نوچ درا کت | هک کک شا اف

 كنهتمل لوا"یحاص كنآ هسلیا فان بود یهتسک وا تآ
 ۱ . تلادعرابعم زالوا نماض یشد

 یدنلعت ناوبح نکیا رالعت یناوبح رب دنلعن « هلئسم ۵

 نماض یشد كدسلعن یحاص كناوح لوا هسلبا كاله بود

 . تلادعراعم زالوا

 یساس ناقا هبودنک یاو كنهسمک رب ‹ لسم ٩

 تبد هنحاص كناوبح لوا هسلبا فالتا بوراح اب و بوند
 . تلادعراصم زا مزال

 ناراو هنن نکرالتوا هداعص ناوبح رب « هلئتسم ۷
 فلت ندنکل ودنک هلتروص رب یک قعراح ابو كد ییهسمک

 : تلاظراسم زالو نناض ید توک لوا ا ا
 بومەديا طض ىش اب یکار ندنعردلآ ؟ تآ فلُتسم ۱۸ ۰

 تلادعرابعم زاگ مزال تاد هکار هسا فات یتاسنا ر



MA — 
 !ISTE ارز .یدلسد قرهلوا لک ودنک هدووام و

 نو قوم کا تک کید ی اوچ
 . رولوا نماض هسردتا داسفا

 3 یو رک طف تور ونلاض یو روک دم و

 فاعل الاش و انعم ناوح نکل هل وت ید 4و

galحس ها هاسفا کردرک هتک ۲ فهم  
 هساا شملبا داسفا رابتخالاب یلووا ناوبح نکا راو قیرط

 هحنعلو لو هقش ندلو روک ذم هدهسیا رک مزال نا

 . هبناخ رولوا نماض

 هنغاب كنهنسک رکید هلبا قوس یرایک هسمیک رب مکهتن
 ناو یک ینحهلوا نماض هسردب ینراموزوا بودیا لاخدا

 اا هسرابد هک هسا برق هجرد لوا هنکا یاوبح

 رولوا نهاض هسنیا لکا ینکا روک ذم ناوبح هرکصندنو

 7 1 نيل وصفلا عماح

 زمشنانعرز هدهرکربو هلبا تبا عرز هرکرب ضرا هدلاحوب
 یسهصح كفلتم عرز توافت یهدنب تمیق ییابوللوا موقت

 اهداف اذا یعارلا . یدقایلع رولوا نماض یو نایوح هلغلوا

 ی هبیدنهعرزلایعارلانمضتلک |تئاشول تبح عرزلا نم ارق

 . ثلاثلا تالا
 مود اقتسم اا ضم ندنمهح اهنهدام و ( طقف )

 نکردیالالهتسا لام كنهسمکرب ناویح رب ) « هلئسم ۱



 تاک

 ( .رولوا نماض هسا زما منم هدیوروک یحاص كناوبح لوا
 كروک ذملعف رار هلفملوا تسن هنحاصییعف كناوبحو ارز

 هنکیدعاعنم نکیا نکم یعنم كناویحو هنفیدلوا داع اک | یعفت

 . ردیا توق بسک ناضلا هتلع یبم
 لوق بولوا عفاو املع فالتخا هدنامض موزل هدهرتف و

 ردشملیا رابتخا لوق وب ید هلع هلغاوا نایض موزل حییح

 . یورشا

 لوا ارز . یدلد یحاص كناوح لوا هدهرقف و

 زما منم بورو هک نکنم دوسر ا

 و تا رک ی ا نام هدست ا
 اما بونلوا تبسن هنسودنک هلفلوا عجار هنحاص یتتعفن
 هلذمانوا مجار هنسودنک یتعفنم كناکا كنناوبح كنسهقشپ

 ا هشاح نمهلدبا تسل اک ۱ لف كنآ

 0 هو یو حوطن رو هدر وژل « هلئتسم ۲

 یررض زا همدا ی ( یک بلک یجالاط یعب روقع بلک و

 ندنسیلاها یسهیرق اب یسلحم هنبحاص هدبولوا یناویحرب نیعتم
 هرکس نا ( نکبشغا مدو ود تبا طض یتاوبح یر

 یلام کیدا: یاو كنهنسم رب هدیورویلاض یحاص )
 یر رشنالوا میقنل القا اما < :رولوا ها اس تو

 0 ح . هح زالوا

 همدآ ین هرزوا ینیدنل واتراشا اجرش « دوصقم ندررش



 بس ما

 یررض کلب بتونلوا ههدا ین یررض اما . ردررض نالوا

 هرکصت دمدقن و بولوا دبنم مد هناوبح نالوا هلام زکلا

 بانج یف راتع در زالوا نماض ی ررض يیدتسا كناوح لوا

 . الغ باللا و ةمنلا

 هلوب ظوحلم ینلت كمدا ین ندنآ هکبش لوش « هصالخ

 فات مدآ ین ییالوط ندنو مدقتلادعب بولوا دیفم مدت اک آ

 ید كالا وما 3 کو رو > هلک مزال یسع دوا كند هساوا

 شا کلا ندن آ کتش لوا اما درک مزال فاش
 .حیقت زالوا نامض بجوم و دبفم میدقت اک ۲ هناو ظوحلم

 هلغهلوب یلک ندیا دابتعا ینلک | موزوا كنهسمیک رب الثم
 راشعد نوسم یزعراموزوا کتیا طض یاک راوشموق

 .داتشدر زاک مزال نامض هس, یوزوا هدیویعا طبض کا

e هدام ۹۳+ ga 

 ا و داف رک (نوسلوا کار كرک هسک ر ال

 (كوا یتاوبح نکیا هدنکلم ودنک نوسلوا ك کوی  نوسلوا

 رکرد دوخاو 6 یعوریوق ابو یاب دوخا ین ) هقرا دو حاب

 هقرا دوخاب و ال نیزمسقمصاب یی ( قرهبراج هلبا ) یفرط رب
 ررض و قرءهریصا دوخاب و  كوهبد هلغا |

 بولوا رشابم هدنو هسمکوا ارز (زالوانماضیحاص هبشا

 ا ناخ ندشدملو یدعت هددسآ وش و ردیف و تیام کل

 .قاب هبالوا هدعاق نانلوا نایب هدنلبق هدام ٩۲۵ .زلک مزال
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 دویقلا حاضبا

 ندنسهلوا رک ذ قرهلوا قلطم فل كلم « هدنکلم ٩

 نوسناوب یصاخ كلم كنهسمک لوا كرك هکرولوا ناتسم

 ارز .ردرب مکح نوسناو لم كرتشم هلیا هنسک کید رک
 هب هبادلا فاما و ریس یر یه ندنارادهصح هدکرتشم كلم

 و رات در ردردتقم

 هکردوش یبس كنسلدیا لامعتسا ربیمآ وب « قرهیراح ۲

 هاب هقرا اب هوا یاوح الو کار كنسک لوا

 هسمک لوا هستیا فلت بونیکیج یب بوصاب هنیرزوا یشرپ
 مزال نامض هدلاحیه ندنفحهلوا شعا فلت ةرشابم “یش لوا

 . روش وا رک ذ هدهدام ٩۳ یحهلک

e هدام ٩۴۳ e 

 ( ددا لاخدا یاویج هنکلم كرکید هسمک رب )
 ودنک هسا شما لاخدا دا كنحاص ) كم روک ذم

EAهدام ٩۳۰ یل < هفآ هدام قرهنل وا دع ی یا  

 (يزاملوا نماض یت انج كنناوبح E نانلوا ناس هد

 یفرط رکید ا عور وق اب یشاب دوخا یتا كوا یلوبح یل

 رخآ قرهربصا دوخاب كرەبد هلیغاا هقرا دوخاب قرهبراح هلبا

 و عام ناو اور ی رلوا نما هش
 لاخدا هلندا. كنحاص كلم یثاوبح هدهسیا بیستم هدا ر

۳۱ 
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 هالوا دعا قهدنحرتش كاصف و .ردلکد یدعتم ندنکیدشا

 ۱ . هماخ قاب

 ینیدملوب لوا یل وک هدا كناوبح مکه تن

 ییدلبا لاخدا هلمذا كنحاص كالم الاب هجورب یځد هدنروص
 هفن | دام اما زالوا نماض یهروک ذم تابانج هدرد-ت
 هلیسهرقف « لا ینیدلوا بکار هک هلو هاو ارش
 .راتم در رولوا نماض یخد هدهدام وب هدلاح نان وا نام

 لاخدا نیزسقلوا یلذا كنحاص إل كلم وا ( ركاو إل

 ین قئاساب یجشدبینی ناق لرکونوسلوا بک ار لرکهسیا شا
 یحاصلاخالادعب (كرک و نوسلوا) فقاو كركو (یجروس

 كناويح لوا هدلاح ره نوسنلوب هدا كناوبح  بولیکچ
 لوا هدرب دقت و . هح (.رولوا نماض فاز و لو يیدسا

 . رولوا یدعتم تبسنم فک

 یتاویح هنکل» كنهنسک رکید نذا الب هسمیک رب مکهتن
 هلرهدیا نالوج هدنسهرئاد كسا نالوا یلغاب ناوبح هلقمالغا
 . نا وصفلا عماح رولوا نماض هسا ررض رب

 هنکلمكنرب قرهلوا ندنکل ودنک هدیوناشو ناوبحاما)

 ناس هدنسل وا ءرقف كنهدام 4 (هسا ررضر هلا لوخد

 هدهرتفو .زالوانماض7) یررضو (یحاص) هلهح و یی دنل وا

 ررضربهبوب یخدهدماع قیرط بویلوا یزارتحا یربیتهنکلم
 ,راتشدر زلک مزال نامض هت هسا
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 هدیوناشو زودنوک ا هحک یاویح كلهسمک رب الثم
 هستیا داسفا یععرز كنبرب كلالالاسرا رغ یس ندنکلودنک
 ثلاثلا بالا هبدنه زلک مزال ناخ

ff ool ۷ Be 
 ىح هرورم یخد هلبا ناوبح هدماع قیرط كسکیه )

 هروص الجار هرزوا ینیدناوا رکذ هدهدام ٩۲٩ 6 .ردراو

 کوا یت

 بولوا فاو هنناوح هدماع قلرط هیلعءاس زا

 زرحتلا نکم) ییدتا عاقا قرهلوا ندنکلودنک (نکردیک

 . قاب ههدام ٩۱ (.زالوا نماض فازو ررض نالوا

 نکر دیک بولوا بکار هنناویح هدماع قیرط ( الثا
 ( روماحو زوت ندنغاآ إل هقرآ كركو كوا كرك( كناوبح إل

 ( هسلبا رادکل یتسهسلا دا رکید هدیووارحیص) شاط ریفصو "

 هدبوپ اچ هلغوریوق ابو بوبد هلبغآ هقرآ دوخا) هستربب دوخا
 كکمورو رانو ارز .راتدر (ز لک مزال نایض ها ررضرب
 هرداکدنا ê زارتحاندران و نکر رود ندننارورض

 دوبقلا حاضب

 ارظن هماقم یسملیند ماع قیرط هب هدنود « ماع قبرط ۱
 كماع قیرط تالاح نانلوا ناس هدروک ذملاثم هسخو بولوا

 دکل هرتشم هلبسب ربع ی هدنصاخ كلم E ل هدنسا مع

 هدو تار ارز . ردساکد ناض بجوم یخد هسلوبعوفو
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 .راتشدر ردیدعتم ربغ بستم کلب بونملوا رشام

  قاوبح هدماعقیرط ارز .ردیزارتحا دیقو .نکردک ۲

 هدهدام ۳۶ یحهلک مزال ناخ هسا ررض رز هدیوردروط

 0 حر ان کیک وا حرصم

 کار ارز ردیزاتحا دیق وب «قرهلوا ندنکلودتک ۳
 هلقهربدشوق هرزوا تدشو فنع هلرب رف اا برض یاوبح

 . . راتح در رولوا نماض هسا عاما یررض رب یک وب ناوبح

 . رولوا یدعتم بدستم هدلاح و جا ارز

 نکردیا قوس هدماع قیرط ین ریکراب یجریکراپ رب کە تن
 كنەنسکر ب کو كركر اب هلکمنا قبیضت هدایز هلیایجماق یرکرا
 ددنک دا نوکشت كردا تباصا هنوکشب نالوا O ناکد

 رولوا نماض یرانآ یجربکراب هسلرق یسهساک ردقوش نالوا

 .٠ هدیدج ٌةعومم
 . رولوا نماض یابژو ررض نالوا زرحتنلا نکم ( امار

 دوخا وا دوخ ( اب ندنسهمداصم )ل كناوبح الثم هکهلوش

 بک |دیاهزوررضنالکهعوقوندنسم راح هلمشابدوخا هل بغا  هقرا

 ردنکم زارتحا هلرظن ناعم اندران واریز(. رولوا نماضهسمک نالوا

 . رم الا مج
 .ردرده یررض يیدسا هنملع یدنک كنهسمک رب نکل

 قیرط بودیا لیمحت نودوا هنسهبرع هسمیک رب الثم هکهلبوش
 هنناب یلکسد كن هب رع ها ۳ هتل رب 2 نکرع ندماع

 رس



 و

 كلکند ندناعف كنهسمک لوا CES ۳91 بو اغوا

 اله تا هلکعا تباصا هننرق كنا یونح نالوا ءدنشاب
 .یدنفا ىلع زاک مزال نامه هب هنسک وا هسا وا

 دوقلا حاضبا

 یدسج كناوحیعب .ردهتسانعم داب ب رض «همداصم ۱

 .رولوا نماض ها ررض قره راح هایش رب

 هلرغاا هقرا بویاوا یزارتحا قاآ كوا « هلیغاا كوا ۲

 ینغاا دوخاب نکرربدلاق ندر, یغایآ ناوبح الثم یی هسپراج
 قرهصاب هنیرزوا یشرب هلیغاا دوخاو قرهمراج ندعوق هرب
 .رولوا نماض هسا ررض

 ندنسع راح هنیرزوا یشرب هلیشاب كیاوبح یني « هلیشاب ۳

 شاط رک ندنغاآ كناوبح دوخاب ندنسمیصا دوخاب

 .رولوا نماض یررض ندیا دلو ندنسهارحیص

 كناونح SS نالوا تک او هدعاع قلرط « هصالخ

 هلیغاا كوا ۲ ندنسهمداصم ۱ رولوانماض ین راررضرکذلای

 ندنسک راح هلیشاب و ندنسک راح هلبغااا هقرا ۳ ندنسک راح

 ندنسارحیص شاط رک ندنغاا كناوح ٩ ندنسرصا ه

 هلبغا هقرا دوخاب كوا ءرزوا ینحهل وا رکذ هدهدام ۳۷

 . رولوا نماض یراررض دلوتم ندنسمنکبح

 چک هدام ٩۳۳ و

 ی رھ کان ید قئاسو دیاق هدماع قبرط )



«(۳۳۹ 

 . نماض یررض یبدلوا نماض كيکار یا یخد رانآ

 یبوک هنکوا یسوبق یناکد الثم هسمک رب هکهلیوش ( .رارولوا
 ةت هکمروک یاوبح یلکوب یلاچ هنسک رکید نکیشمنا عضو
 .نیلوصفلا عماج رولک مزال نامض هسنیا نیز پوبراج هبوک

 ردولو مکح ید هدنال وا کار ES یعا ٤ فدص

 . راتشدر

 نماض یررض ینیدلوا نماض كک ار یا هلبا اف اما

 ندنرالو ا قلرط ار اثم هک هاب وش .رازال وا

 بولک هنسهقرآ كن آ هنسک ر بش کیاداق ین نکرد د بوتوط

 هسا ررض ر بود هل.غابآ درآ و تا هدقدن و وط

 .یدنفا ىلع زالوا نماض

 كمرو ررض بوشود یثر ندناوبح

 یک جرس نده اد لوا نکیا قاس ی هاد کر نکل

 ینیدمالغاب م 3 کر هسشا ررض ر بوشود تاللا

 .رولوا نماض هلغلوا یدعتم هلتهح

 یعاتحا لا قئاسو یک كدناف

 غ رب ناوبح رب ندزاطق ینیدلوا داق كنهسک ر

 ینادلوا یخدقااس ریارب هلیادناقو و .رولک مزال نامض هسنکبچ
 .راتشدر رولوا هلرتشم هامض داق هللا قاس هدر دقت

 چ هدام = ٩۳

 یناویح)) هددجسلاپاپ دوخای (هدماع قبرط كنهنسک ر)
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 ماع قیرط ارز (.ردقو تح هغمالغاب دوخا هغمر در وط

 هسل ردروط ناوبح هدنو بولوا دعم نوجا روع و رو

 ثعاب هبهماع هلا لالخا یروص قح ینیدلوا راح كسکیه

 دوخاب ( هدماع قیرط هسمک رب هیلع ءانب ل . رولوا ترضم
 هقرا ابو لوالرکهسالغابدوخابهس رد روطیاوبح) هددجیسلا با
 یک لاوحا نانلوا رکذ هدهدام ٩۳۲ (كرکو نو-ود هل

 ار لواتم ره هک لوا نوش
 یمروط ناو یک و هوا ارز ا
 ید اتر دروطا یاوبح هدر نالوا شارد

 .قاب هالوا ءدعاق روک ذم هدنحرش تالصف وب ,رولوا

 م

 قیرطنوجم | یرخا ترو رضا و ماحد زا و لونا ث ور هکر دق وش
 ندمروطهعفدقوح ناوبح ارز رولا ر درول ناو

 نوجا رالعف و ناويح هيلع ءانب . زما ارجا یرالعف و

 هر هدهسردروط 1 ی از دوخاب هسروط دکل هدنک#

 ترورض اب ماحدزا مکهتن .زلک مزال نام هسلوا قحال ررض
 صلح و تدوع رک | .رولقاب هسلردروط ناو نوجایرخا

 نکم قمقیج بولو لوب رب ندنرلارآ دوخاب كنود وربک ین
 .راتم در زک مزال نامض هسا لکد .رواک مزال نام هسا

 ( راغ سدروط ك ررکرا ارکو .یرازاب تا اما )9
 نالوا صیصخم نوجا یناها كناوبح هددحسلابا دوخاو
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 نییمتو دادعا هغمروط ناویحر) یمالایلوماب ( یک ) عضوم
 »)۰ ردانشتسم ) راغاط وراربو یهدرهشجراخ و (رارب نالوا شعلوا

 بک اركرک یحاص .ردز ا قمردروط ناوبح هدرلارو ینا

 .ردقو قرف نوسلوا قئاس ا داق ك رکو

 هدیورب دروط یاوح هدرارب یک و تک هلع ءان

 ایا ار کچو ارز: زالوا ساک هبشا ر رخ ا
 ندنفیدلوایدعت یروکذمفاغا هلذلوار اح هللا صالالوضا

 ا هو اع رد ناک ود
 قيرط ىعي كه راطلا ةححم هدرلربق یی هدراهزافم مکهتن

 نامض هسا ررض رب هدهسردروط یناوبح هدنحراخ كعساو

 .یدنفالعو هبناخ هیقلوب سمالایلونذا هدفاقبا هکولو .زاکمزال
 .قاب هالوا هدعا روک ذم هدنح رش كالصف ون

 شعلوا دادعا نوحما قمردروط ناوبح الا هحور اما

 ندنوب نوسروس هلرکو نوسدب كرك هستورو یاوبح هدرالحم

 اریز . رولک مزال نامض هسلوا ثداح نازو ررض رب یالوط

 . رولوا یدعتم تبسم نار دتا ریس یاوبح هدر دقت وب

 قمردروط هدر نالواقح هعمردروط ناوح «هصالخ

 هد صوصحم هنهردروط ناوبح یک یغیدلوا ناخ بحوم

 .ردنامض مزلتسم جت كعورو یاویج

e هدام ۵ e 

 نانلواداتعم یل ر ولاص هماعقب رط شو یاب کو



— ۱۳۲ — 

 ندفسوبینا ماما (هسروبلاص هماعقیرط شوب یئاب یتاوبحر) رب
  هسمک لوا ( یررض ییدشا كناوبح لوا ) هکر دیور
 هلتهج یغدلوا لوق وب هباتفم هک ( . رولوا نماض ) هدلاح یه
 لوق و هدارو هرزوا ینیداشالک ندنسهرابع سهاظ كن هلحم

 . ردشلدا لوق

 هک لب وش .ردلیصفت جاتح هلئسم هروکه باهقف ضعب رکید اما

 هننیک | كنبرب الثم هدیوریویلاص شوب یشاب یناویح هسمیک رب
 ناوح روکذم وك رول وا رظن هسشا ر رض هلکم رک

 قافتالابهسمیک لوا هستیا ررضنکیاهدکمتک قرهل و هدنسهقرا

 یسودنک « اهل لماا هال » یک ینجهلوا نماض یررض و

 هلیسم ری ویلاص شوب یئاب طقف هدبوبملوب هدنسهقرا ناوبح
 هنتهج لوص و غاص ناویح لوا یی هبیرغوط ندیغوط
 قرط هقصب کا هک دنا رضا رو نرسکعا تقوتو لم

 «امکح قاسف اهروف یف تماداف » . رولوا نماض هسغو

 . زالوا نماض هسبا راو یتیرط هقش رک او

 بوربویلاص هماع قیرط شود یاب یناوبح هسمیکرب ےک تن
 ندنکلودنک ناوص هدعل هر هندکدتسا فقوت ناوح تدمر

 قوسلامطقلا امال .زالوانماض هسنا ررضرب هدهستیک قرەلوا

 . یالملل هحرشو رونو همناخ

 هماع قلرط ییدومرب ندماوه یک نالبب مو اذک

 لوا هسلبا ررض نا رکا هدر ا هشا ررض هنر هدیوت |



EE 

 اناسنا هروف یف باصاف اباک لسرا لجر .رولوا نماض هسمک

 هبناخو هیدنه لسرلا نمض هیات قوا هلتقف .

 نر د ر هرم دل دا یخ ندرت لوا اما
 زالوا نماض هسمک .

 کما عضو روق رب هماع قیرط هسمک رب مکن برشی 
 هسلواقرتح یر هلکنا نکیا هدعوضوم لح هدقدلوا قارتح

 ندکدسا كب رحم او یروف راکزور اما .رولوا نماض

 اغ داوا اچ توا یر یر کا هرکه

  . ۹۳ eهدام >

 ا ر  LCناوح رو :اف ا قاس اب

 كششرب هدل حراس لرکو هدنکلم ودنک هلعغاا هقرا دوخاب كوا

 نالوا) دناق ا قّئاس اب بک ار هنشا فلت هدیوصاب هترزوا

  7(هدلاح یه قرهلوا دع شعا فالتا ةرشاس یش لوا

 او دکل یدک ا هدام ۰ ل مف

  ۱هدنکلف كرکید ییدرک هلسنذا كنحاص هحنحوم هدام

 كرکو نوسلوا ٩۳۲ و٩۳۳ نوسلوا هدماعقیرط هلهج ورلهدام

 رولوا نماض) . (
 هک هلبوش . ردیراج روکذم مکح ید هددناق هلا قتئاس

 هقرا دوخا كوا نکیا داق اا قاس یاوبح رب هسمک رب الثم

 فالتای | هدبوریصا دوخاب بوصاب هنیرزوایشر, ناویح هلیغاآ
 | دمعتم رشا مکن وج .هحم رول وا نماض یررضوب هسک ل وا هست



 فلت هلتهج ییدلوا ةرشام فلتو . رولوا نماض هدهسلوا

 ندنرا ک ار هسنلو یراو كن کک ار هدیولوا ناسنا نالوا

 . رولوا مورح

 و هسمکر ینعل و ۳ هلا 9

 یشرب ناوبح لوا 3 قلاس یک دةس و ت کار

 مزال هک ار نالوا رشابم هروک هباهقف ضء «نامض هسنکح

 هباهقفضع رکید لک ال ها نالوا بستم هسخو بولک

 . راتدر رارولوا نماض كلارتشالاب قاس هلبا ک ار هدوک

 کا هدام ۵۳۷ =

 هفع وط ( كرهبمهدیا طبض ینشاب یک ار هدیویلآ کتا إل
 مزال ناض هسشا ررض ر 7 هلغمالوا ردتقم هعنم ندررضو

 یاوبح هدلاحو ارز . ةلوا نارکس بکار هکولو لک
 هک ار یربس كناوح هدردقتو یعع یییدلوا کاو ندورو

 هنیحاص كناوبح ررض نالک هلوصح هلتهج ینیدعلوب فاضم
 . زامهنلوا تبس

 یلاوح «بکک ارینمب هدقدنلوا فالتخا هدصوصخ و طقف
 یرادتفا E كک ار هسلا زرضتمو یخردعلو ردتقم هطبض

 ررضتم یعع كمصخ زوس هدنرلکدا فالتخاو اعدا ینیدنلو

 ققح نامض بس ارز . ردکک ار هنب اما بولوا كن الوا

ETهدف تلقا تراکت نایخ  
 , راتشدر و راترد نرو



 د اپ

٩۳ gmا هدام  

 هدلاح ینا دلو | شمالغاب یناوبح .هدنکلم ودنک هسنکر )
 نیزسقلوا یلذا كنهسمک لوا ینعب (نذاالب هدیولک یرب رکید

  فاویح كکلم بحاص هدنروص ینبدالغاب یناویح هیاروا )
 مزال نامضا) هنیرزوا لم بحاص ( هسیا فلت بود ,یآ
 ناری ےک ییدلوا رشابم هدفلتو کالم تحناص ارز(...
 . ردلکد یدعتم بسم هلغاوا شمالعا هدنکیلم اشک

 . قاب هبهدام « ۰۶

 E نذا الب دل رکید ینعب ( ناونح لوا رک او )

 یحاص ها فلت یاویح كکلم بحاص ال ناویحینبدالغا
 . ردیدعتم بیستم یحاص ناوبح لوا ارز ( . رولوا نماض

 . قاب هالوا هدعاف نال وا رک هدنح رش ثالصفوش

 رکید نکیا جود شم a سس كنهسمک رب مکه تن

ETEهدقدل وا رکان نت لغ راج 8 بولک هل هنفس  

 نحاض هتسكوا هسیاشلو و EE وا
 اک لوا دبی لوا متکتم یساتضس قلبه کوا ءاما فولوا

 . هحمو نیلوصفلاعماح زالوا نماض

 هک هدام ۵۳۵ =

 اک با نالوا قح هغمالغا ناوبح هدلسحر إل

 ندرب هدیسکیا كرک ( هدنراقدالغاب از هدلعلوا ( ین راناوبح

 لرلناویح) نوسالغاب رخّوم یرکید مدقم یرب دل رک نوسالغاب



۳ 

 ی (نامغ) كناوبح نالوا فلت وب (هستیا فلت ی رکید یرب
 فلت ( . زلک مزال إ) هنیرزوا یحاص ناوبح ندیا فلت یآ
 نان الغا هرکص كرکو نوسلوا نان الغاب لوا كرک نالوا

 ناللایف هیدنه رخآ ناکم ىلا ناکمنع اهلقس ۸ اذا . نوسلوا

 . بصعلانم رمشع عبارلا

 ینراناوح یک ییا نالوا كرش هدهناخ رب الثم ل

 یاویحكنيرب هدویالغا) هنعضومرب كنهناخلوا یني (هلحمرب
 تقلت ی (نامضال كناوبح فلت ا فلت ینااوبح کد

 رلثوب اریز 6 ۰ زلک مزال » هنیرزوا یحاص كناویح ندیا
 . قاب هبهدام ۱۰۹۵ ۰ ردرللکد عالم هدرهتسلا بیستم

 چ هدام ۰ حبس

 ( نانلوا.یتح هغمالغاب ناویح كنبرلودنک یفک ییا )

 ینراناوبح هدرب ]ل رب یک کلم كنهسمکرپ ینجا اب ماعقیرط
 کنش تفلت یتا كرد یاو كناااغا لوا هدو اغا
 رشانم یکینیدلنوا" بستم نایالغاخ لوا اریز (ءزلک مزال ناهض
 فلت یسودنک ییلام ودنک نامالغاب ابن هکلبو . ردلکد ید
 یرظن هدنحرش هدام ۷۲ مکه تن .رولوارده ندنهدلواشما

 . یدشعلوا رک .د

 هشا فلت یناوح كنکلوا یناوبح كناالغاب هرکصو 3

 ىلع ردیدعتم تبسم نایالعاب کد ارز 6 رولک مزال نامض

 . راتشدر و یدتفا



 رد هدنقح تانح هناوح

 محالا لوک ام ی ۹4 نوش كياتسف کید هکر هرم 4

 هسرلید دوج یلام هدکدتبا عطف ید دوخا مذ یاوح

 هسرابدو رول Ea ماع هکر هعطاقو ماد یعوطقمو حوذم

 هرردتسا نمضت یتمف ناص رارب هلقع وقملا ىع وطقمو حوذم

 EON EE عفانلا ضعب تاوفل هجونم فالتا هنال

 . راتشدر محللاوهو اهضءع ءاه و

 یندی دوخاب ےذ یناویح محللا لوک ًامربغ یک رام اما

 هسراید بولوا رب كلام هروک همظعا ماما هدکدتیا مطق

 كلماوع ارز .رردتا نمضت یتمق لک هلکرت هحشاذ جو ذم

 حوبذم هسرابد .رولوا شلدیا كاسا هلیسلدیا عطف یجرو دی
 یوتفلا هبلعو .نمهدیا بلط هنسا قره وقللا یعوطقمو

 هسحاذ هسرابد بولوا رم كلام هروک هد ماما نکل

 یوطقمو حویذم هسا رتسا . رریدتا نیمضت یتمیق لک هلکرت
 یواطحطو راتخرد و روتترردتسا نمضت یناصف بو وقبلا

 . هبناخو نیل وصفلاعماحو

 ناحرکوکو قوواط و کر « هلئسم ۲

 دناع هباصق هکولو هسراقج ینزوکرب كنناويح یک نوبقو
 ندنسمراقج یزوک نوسلواشملوا دادعا نوجا م یک نوبق

 بن ی یی یک تا یک و Di یی



— ۳۳۵ — 

 ناضُم نالوا یراط یا ندنتفءض نالوا ضراع هلبسو و

 ..رولوا نماض یمق

 ناوح :هک هلل وش .رونلوا نیست یا هجورب تمق ناصه

 یزوکرب هدهرکرو هدلاح ینیدناوب مالغاص یزوک یا هزکرب
 کە دنن تمیق ییا بونلوا موقت هدلاح یتیدلوا شاراقیچ
 . رولوا نماض ی آ هسا ه توافت

 هسرابد بولوا خم یحاص هدقدراقج هدشزوک ییا اما

 یناویح هسرلید .رریدتیا نیمضت یتمیق ناصقن بویقیلآ یناویح
 . راتشدر رر دتا نمضت یتمیق لک كردیا كرت ه یاح

 قمشاط كو یک هود و زوک واو رتساو رام « هلئثسم ۳

 ر كرلناوح نالوا لامعتسا هدروما والثم كمروس تفحو

 وب کولو . ردپا باجا ینامض كتمیق عبر قمراقبح ییزوک
 راتحدر هلوا یلام باجشعلوا دادعا نوجا تا هر او زوک وا

 ىلا بابلاق هدنهو هرناخو

 ترض هلنا كکد ةتنزوکوا كنهنسم رکید کر اک

 رولوا نماض یتمیق عبر هس راقح یتزوک ر بودا

 . یدنفا ىلع

 هاسودنکو كنه و واع ك رکید هسمکر اما
 اغ لمم تاک نا ءرقلاو » كس رازوک وا ا شا

 ینسهثج هلرامح الثم هنسک وا هسراقح ین زوک کیا « كاذکف

 هلسل و . رریدتبا نیمضت ینتمیق عیج هلا لست هیهسمیک لوا



 ترا 0
 . هسناخو یاثلا بالا هدنه ناصقنلا نمضبو كسع نأ

 یعالضا قرهروا هرو دا رکید اکر « هلئسم ۽

 زکلا هروک هنماماو یتمیق لیمکت هروک همظعا ماما هدقدرق

 . یاثلا بالا ىف هدنه رولوا نماض یتمق ناصش

 نان تر روا تانک کند هکر 6 هم ۵
 هسیا اهقنضمو یتمق نامش زکلا اهقفضمب هسا عطقیلید

 . راتشدر ردراشعد رولوا نماض یتمق عیح

 كنغالوق كنناوح تیم کید ار < هاتف ۷

 یتمیق ناصقن هسلبا عطق یغوریوق دوخاب یتسیضم اب ینایمکت
 .زولوا ناخ

 هدیورک یرامح ا هنعرز كنهسمکرب الثم

 ناصقن هسا عطق ندنید یغالوق بوتوط یرامج هسمیک لوا

  یدفا لع رولو شا ف

 و ناصق ی هده جنکیا نق ناصق ی هدو

 1 روئاوا نیت اساق هلوصا ی هدنقح

 كنوب هسیا صوصخم هب یضاق بوکر رام هکردقوش
 یامض كتمیق عیج هشیرزوا هسمک ندیا عطق ینغوریوق

 . نتفلا تاعقاو رواک مزال

 ت

 میظعلا هللا رفغتساو ركلا یلملا للدم



i ET 
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۱۳ 

 . ردهدنقح فالتاو تم نمان باتک

 . ردهدننابن هبهقف تاحالطصا راد هصغ همدقم

 . تسانم یهدنراس و یرلانعم عرشو تغل كبصغ

 . اشیا كدوف نالبدیا رک ذ هدمصغ فن رعت

 ترد نابلوا دودعم ندیصغ هلکلدیا ذخا هلعرش نذا

E 
 معا ندةداع و ةلالد او ةحارص دام ندیفنم ىذا

 نانلآ هلبا رص نذا كکلام و یاضیا كنکودیا

 هلئسم کیا نوا نانلوا ذخا هلمذا ةلالد هليا راش

 . یاضیا كنغیدلوا دودعم ندصغ

 نالوا جراخ م و ندندق نزسقلوا ذا

 . هتس لئاسم

 تروصكفالتخا هدنقحیدشو یدسراو نذا هددخا

 نالاق جراخ ندقبرعت هلا دیق ویو یساضم كموقنم



 فرح

۱۹ 

۳۱ 

۳۳ 

A — 

 ناقح نده رعت هلکنو و یسانعم كمرتم و رانش

 . ریش نانلوا جارخا ندشرعت هلیریبعت یلام

 . لئاسم عرفتم اکو و یرلانعم عرشو نخل هادختا

 دوخاب كنهلازا ییهقحم دب و یمیسق همسق ییا كذخا

 . یاس كنهعرفتم لئاسو یحاضیا كرصق

 هظ حالم هدیصغو نده فالتخا E تا

 دی تابا عم هقح دی "هلازا یی یش چوا نانلوا

 : . ا هبلطم

 هليا لعف رب نالوا مقاو هدیوصخم نبع هقح دی "هلازا
 كنهلئسم یدب ءانب اکو و هنکجهلک مزال یسلوا

 . تاحاصیا راد هنشدلراقح نده رعت

 كبصغ هروک هد ماما هللا هقحم دی لازا زکلا

 . یاس كنەعبرا e یققح

 . فالتخا رو یتفوت كفالتخا یءدصغ نکر

 نا یی ترد ناللوا دارا هسرزوا بصغ فلرعت



 ی

 . یساحمو یطرش كبصغخ ۹

 . باوجو لاوس نالوا داراز قیرعت ك اما ۰ ۶

 . فالتخا یهدیاب وو ضرا ناصق . ۳
 ماد مام قول و رب ییا ها

 . ردیواح یلصف چوا بولوا هدنفح بصغ لوا باب ۹

 ۱ .ردهدنناس یماکحا كنصغ لوا لصف ۵

 .یدوجوكلاحزوقط هدیوصتملامو یمکحییا كضغ

 دورفو کج قمدنلح یدوجو اع كیوصقع لام ٩

 . یحاضرا كتهسنام

 ترم یخ یار شام میدن سر تیام

 ۱ ۱ ۱ . یرافالتخا

 . یرافالتخا هدبوصغملا فلت هداعالا لق اب هداعالادب ه٣

 یرلکدتا فالتخاو داحا كراقع هللا لوقنم بوصخم _ه۳

E0  
 تالاتحای هدرب دقت ینیدنل وب هدهناب کبد ك. وصخم یمش ٩

 .  .یلرخ كبنم بوصنمو هلال
 . ینیرعت كناصقنو یسلوا ولرد ییا كکالمتسا ۸



٩۱ 

۹ 

VY 

۷٦ 

۷۹ 

A٤ 

۸۰ 

۹6 

AV 

۱٠ 

۰-۸ 

۱۷۰ 

 ۳و سس

 . لکد ءرخا اب هبیحدنبرد بولک مزال هبصاغ نامض

 نالبدیا كالهتسا هدازلادعب و ینردنلود یعون کیا كلثم

 . اهقف فالتخا هدبوصم

 ردقت تروص و روللوا ریدق ندهراب سنج هل تمیق

 ۰ تم

 2 القا نومصت دما ق كلش نالوا فلت
 . تروص

 . هنااا لاوقا هحلل وا عطقنم یلثم

 . نيچ در هصاغو هک احم تروص راد هبصغ

 .رؤنل والوف هسرول وا کلم تدابش نکیاصغ يوعد

 نالوا ندلسف یمکح در و یبلوا مق ییا كدر

 .- لئاسم

 .رولوا ها هعس روما یار ندنامض كصاف

 ۰ هشل دا وک یاضا مدف ون لح

 , يمسه هدرد كيوصخم در هل رابتعا هنم بوصغم

 ۰ بت وصعم ترم هک ات



- ۳۵۱ 

 بوصخم لام هللرامتعا تااح نالوا لصاح هدب وصخء

 ۱ اه کیا

 . ردمسق يا ریبغت نالوا لصاح هدب وصغم

 . فالتخا هدءدانز نالوا دوج و هدیوص27

 ریل هدنروص كجهشکد ینمسا كبوصغم بصاغ
 نامض نوحما كلم هسخو یعرولوا كلام هسردیا

 ۰ ردمسق ترد ناصش نالوا ضراع هب وصعم

 . هلالث لاوقا یهدشحاف ناصش

 « هلسم رب یعرکی نانو ندنلیق یمکح بصغ
 . هدیدع لئاسم یفیدلوا عبات هشک القا

 . تالصفت هدنقح بوصخم داور

 هد ل وتم "هلصفنم هلا هدلوتم "هلصتم داوز

 ۱ ق
 . ردهدنقح راقع بعغ یا لصف

 . فالتخا هرو فالتخا هدصغ نایرح هدراقع

 , رولوا نومضم هدهلئسم یتلآ راقع



 س ۳و۷ س

 . همهم تالیصفا راد هسفو انب هدربغ ضرا

 . هلال روص هدتعارز ینسهصیع دل رخآ

 . ردهدنناس یمکح كمصافلا بصاف ياب لصف

 . . قرف يهدننامخ كبصاغلا بصاغ هللا صا

 ندنیمضل رابتخا ندنرب ندصاغلا بصاغ هللا بصاغ

 . نمضل قح ندنرکید هرکص
 ۰ یرصآ هلا هنس دوقع هدب وصعم كصاغ ۳۹

 هلا در هلوا بصاغو یمیسقت كنیدر كبصاغلا بصاظ

 : طر كش ار: كسا تتضاغ
 . ردهدنناس فالاتا یا با

 . ردمسق ییا نذاو فالتا هلبا نذا

 . ردلکد حیح فالتالا ةزاحا

 .رابجا هنساشنا لوالاکو مکح ا یم ده كراقع

 ی فالتا اسس یا لصف

 .ردراد هرابش نانلواثادحا هدماع قیرط كلا لصف

 : فالتخا یگ دکلدبا ثادحا هدماع قیرط

 کیا هدرار رض دل وتم تن ندا لب هدمهاع قلرط,

 ۰ هدع او



 هر

 .ررض دلوتم ندنمادما كراوبد

 او نیمه

 . مدت ندکیو یدوع نالطللادم كمدقت

 9 ناوبح تانح عیار لصف

 هردو دنقح تانح هاو ح ها





: 
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 س € ماتا ءا
1 

 یعا

 ةعفشلاو هارکالاو رحلا
 ی وب 0 و وی

 ىنلۇم
 هداز یدنفا ليما هحاوخ

 رج
 هناهاش ةبكلمو قوقح بتکم و ندنساضعا زيي ةمكحم

 یعلعم هلحم

 9 دو -

 لونا
 ه۲ وصول هدنسهداج یلاع باب س یسهعبطم هیبت تکرش

۱۳۱۹ 



 .دونز عمو اب 7 o ۳ ا ا ا
 9 م ۹

 رهنما ه] ا

 مالسلاو ةالصلاو محرلا نح رلاروفغلا مكحمل ا ىلعلا هل دا
 هباحاو هلا ىلعو میظعلا قلا بحاص دم اندیس ىلع

 ۱ موتلا نیدلا جارسو هل ءایض ۳

 مو ما باتک زجعم

 ۱ نا ییادل وا مقنم كنهملدع ماکحا "هل یعب ۳ ٍ

 باتک یجزوقط ندباتک
 همدقمرب بولوا هدنناس هعفشو هارک او نذاو (رڅ )ل یو

eءارک الا باتک ءدهیهقف ےک ضمب هک (.ردیواح یاب چوا ا  
 اه یراناونعهعفعلا ناتکو لودالا باكو رجلا تاكو ۲ ۲

 هد دذا هداتک یحزوقط 9 طوف ۰ ردشعلوا e هدنعسات

 . ردسانم یلاخدا هناونع ید كنذا هلتهحینبدنل وا ثح

E.4 همدم $  

 ۱۰ ضعب ( يقلعتم هنهعفش و هارک او ) نذاو ( رح ) ۲
 (هرد هدنناس هن تاحالطصا 7 ۳

 ہک هدام 0 2 ۹٩
 تاکرح كناح هرزوا قلوا هلا یوکس كمبجح ( رخ 8

 ةغل بولوا ردصم ندلوا باب بولیب هنلوا تئارق هللا یال

 . باتکو ش كن هل یرلیضمندلئاسم نانلوانامهدباتک تردقرهلوا

۱ 



/ : 

EF Ei e۹  

 كلعف كرك و ندلعف كرك روك ذم منم ٩ رە سا كايا عنم

 یاسنا «لقعید قالطارح هلقع .نوسلوا ندش هقشیرغ

 رح یذل مىق كالذیف له £ هتن . ردنم هنکیدتنا منم ندحاق

 . ییلب ردشعل وا ریسه ود لّقع یذل یمهللح 2

 هشرمت اک | یماتم هکرواند ردءد رخ دارغ : نالف اذکآ

 اعرشو . دوعسلاواو ناکسم ردکعد رد هدنسهس رت نالو منام

 هدرا هدام ۹۵۵ و ٩۵۸ و ٩۵۷ یل ( یصوصخم صخشو إل
 ینسر ندنو دمو هفسو هوتعمو نونګو غص نالوا دادعت

 « تلافك ۰ هلاوح « راجا « عب ىنعي ( ندنسلوق فرصت إل
 ثنسلوف فرصت وللثم رارقاو هبه «نهر .« عادبتساو عاديا
 هکردعنم ) ندنموزلو دات كروك ذم فرصت دوخاب ندنناذ

 ۱ ( ۰ رولنید روجح هصخش لوا رجا دعب
 .. دوبتلا حاضیا

 لو اوت کا ها رب هسومخ سه ۸
 رج اکو هکرولق جراخ ندفرمت یسلیا عنم یذاش

 LS زملسد

 روكا ذم فرصت یمانعم كنو « ندنسالوق فرصت, ۲

 ینم كنو اریز .ردلکد كعد منم ی رودص ندم وقص صخش
 .. كفرصتواهکلب .رابا هنییل | روجح هلی هسادپاعنم بوسلوا لباق

 ینی .ردکعد منم ندنذاف كفرصت وا دوخا ندنتوبث كنمکح"

 1 ردکما اه نیک نا ها عاها فرصت



 سس ¢ هتس

 ینهنسن رب بولوا هللا یوکس كنونو یجنف كميم «عنم ۳
 فرصت یدعا . ردیلباقم كمربو هکرد هنسانعم كملیا غیرد

 ندنناذ كنيلوق فرصت « لوا عون . ردعون چوا عنم ندیلوق

 وا حاضبا هدالاب یمانعم كعنم ندنئاذ ردعنم ندنلصاو

 رخ عونوب . یک یرلعنم ندفرصت كنونح هلبا زیع ریغ ریفص
 . ردیساوقا رخ

 ریغرنغص هرزواینیدنلوا رک ذ هدراهدام ٩۷۹ و ٩1٩ الثم

 هنیراودنک بولوا لطاب یراهیلوق تافرمصت كقبطم نون هلبازیغ
 .زالوا راح هلس هسلریو تزاحا ندنفرط یرابلوو هساوا عفان

 ضح ررض هدنقح یکی سا هبه ءرخآ یلام كريم ربغص مکەتن
 هلا تزاحا بولوا عونمم موقم ریغص ندنناذ كفرصت نالوا

 . زالوا راح ید

 زیغ ریغص .ردعنم ندنذافو موزا كنيلوق فرصت «ینات عون

 ردطسوتم رخ «رخ عون وب . یک یسعاص لام هنیرب كروجح
 ۱ E و

 اذکو ريع ربغص هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدهدام ٩٩۷ ءالثم
 اذ عیب وب هستاص لام هنیرب روححم هیفس اذکو هوم

 بسکیسل و بواوا عونم ندنذافنو موزا ربارب هلفلوا دوجوم
 هتشبا . ردیا در هسرابد رولوا زبحم هسرلید هدکدتبا عالطا

 .ردعونندذاف وموزلیسل وقفرصت كهوتعمو لزبع یصیکو

 .ردنزاحا لباق یرافرصت ءارانون هبلعءانب



 ی

 لام اق هلدافن ىمي ندنفسو كنفصو كف رصت «تلان عون
 ثفص و یسلوا لاتا ق تل و زدفص و داف د دف نت

 یک عنم ندنذافن لالایف كنيرارقا كنيدلاب روجح .ردیفصو
 لواق راتشدر ردغفعض رخ رخ عوو . قاب ههدام ۳

 . رفت رجحا
 ندلاب روححم هرزوا یتیدنلوا رک ذ هدهدام ۱۰۰۲  الثم

 هدر تقو ےک ذفا لاطا ین هدکدسا رارقا جرو هنسهقشب

 رحطالاوز دم اما .زالوا متعم هدنقحیلاوما نالوا دوحوم
 . رولاق نودم هرزوا كعا ادا تقولوا بولوا ربتعم

 کن ولوا دانم ندضصح لو یاربصا تلیط هرگ
 راح رم هدهدام ۰ مکه تن .زعانارج رح هدیلعف فرصت

 0 كش روح هبشا ا كتر نونعر هلتهحو

 دصف لاعفا کنوح . رولک مزال نامض ندللام لاحرد بوسلوا

 یتسهسلا كنیر نونجر هک هلبوش . زما فقول هح
 . یواطحط رولک مزال نامض ندنلام هسالهحراب

 یسهروراق الثم یلام كنیرب دازون لقطر, هلتهجو هڼب
 مزال نامض ندنلام هستا فالتا ی آ قرهلوا بلقنم هنیرزوا
 ا ع رولک

 یلام كني, نيدلا ءادا لبق نيدلاب روجحم هلتهجوب هنب
 رولوا راشم هام ع ایت فالخالب یحاص لام هسا یفالتا

 . كلاثلا بایلا ق هده



 کنگ ب یو

 ییدتیا فالتا یلام كنیرب روجح هیفس رب هلتهجو هني
 . رولک مزال ناض ندنلام لاحرد هدریدق ینیدلوا تبا هنلاب

 ارز .یدلوا یراح هدلاعفا قرهلوا صوصخم هلاوقا رخ

 كعرش هکلب بویلوا دوجوم هدجراخ یرثا كنیلوق فرصت
 .ردهلعرش یسلوا ربتعم كلاوقا ین .رد صار ییدسا رابتعا

 هکرولوا تآ اشنا یک هبهو مو قاتعاو قیلطت اب لاوقا یدما
 بوبلوا دهاشمو سوسح هلرص سح هدالاحم یرارتا كرلنوب

 راش والثم یسلوا كولم و ررحم و مرح كفرصت لح كلم

 تاداهشو ریراقا دوخاب . ردماکحا يیدتسا رابتعا كه رشعرش

 ندتلالد ههنع رب یرلاضتقم دلرانو هکرولوا تارابخا یک

 هقدص اهتاذپ كران بونلیب هلعرش یخدوب بولوا ترابع
 دلرکو كن اراخا رک هلعءانن . رولر یرللاتحا هبذکو

 هبافک ردزب اح ید یراماعا تلالد هرلاضتقم فلت | اشنا

 یرثا كلوب بولوا لوقرب یسهلج مدناص اکس یلاموب الثم
 تالولدم ینعب راتعا یمدع هلغمالوا دوحومو ی هدحراخ

 قیاقحراکنا ندنوب قرلوا زئاح كنا دع زسمکح ینسهیعرش
 نالوا رداص ندحراوج اما توک مزال قلا ر شا

 یمدع كلوب هلذلوا یحراخ دوحوم یرلرا كنلعف فرصت

 فالتالاو فالتالا لاعفالاب لصحم و . یدلوا زاح كعيارابتعا

 .هیانع فالتا الک لعحم نا نکعاللوص ادم
 ی ی ZZ و و ن ی اب هستبا فالتا یلام ای. لتق یهنسک رکید یصرب هک هلبوش

 wg وو وضو



 — ۷ .تس

 یصو قمریدلاق یسجراخ دوحومو كعا رابتعا یمدع كنوب

 یمدع هیلعءانب بوسیلوا نکم قمراتروق ندنامض یروحح
 هني رللطاب داقتعا كس اطسفوسیعب هطسفس كما ضرفو رابتعا

 هلحتف كنيس ید اطسفوس . رجحملایف ررد رولوا لوخد
 یش نالنید ایشا قیاقح و نانلوب رکم یابشا قیاقح قرهلوا

 ردموق ندیا اعدا ینکودبا ترابع ندنالاخ و ماهوا

 : یرصلا دوعسلاوا

 هکنوچ . ردنونج و هتعو رغص یرلیضعب رخ بابا
 قرهلوا تاقواخحم فرشا یرش یرلترضح یلاعتو كرات هللا

 هلیلقع نالوا دیعسو شملیق زات نده و ماعنا هلیلقعو شعار
 شملیا بکرت یناوهو لقع هدرشب مکحقلاخ .ردشلوا دیعس

 هکهسمک لوش یدعا .ردشعارب یناوه زکلاب هسیا هدعاهب

 مهنا یلاعتلاق .رولوا ًادرا ندعام ردشلک بلاغ هنلقع یماوه
 بلاغ هنساوهیلقع هک هسک لوش اما .لضا مهلب ماعن الاک الا
 تفلاخم هتساوه هک هلتهج وش . رواوا تاقولخم لضفا هوا شک
 یرشب ضم لزب قلاخ یدعا .رولوا راجود هدیادش هدنلوپ

 ةعا و نیدلا مالعا ییرایضعب كرلنآ یتحو ییبدنار یهنلا یوذ

 وللثم نونج ید یتسیضعا هدلاحیفیدلیق اج دلا ح .اصمو یدهلا
 بحوتسم لقع ناصق یکه تعو رغص ی دینسضعب و بج وم یلقع مدع

 قرەلق دفا رغ یراف رصت هللارخ یرلنوو یلتبم هبادر بابسا
 ندرلن و ها لماک لاسحا كناراک هلح ندا هلماعم هلراد و
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 شمروس نوصم ندنرالوا هدندررض هر رارحتسا ین رللام

 یخافو صاخ یو یک با یرللاوما و سه هلو E هرات و و

 یسلک كراتو هکردشملبق بحاوو مزالهسرارزوا ماع ىلو ین

 ج در ی لا تل و ها ةمئز

 قفتم یسعلوب ندرج بابسا كع اذكو كنونجو رغص
 سلقم "یراکمو لهاح بط و نجام "یتفه یک یتیدلوا هلع

 ىسملوا راح یرخ هدک ران ون یعب یسلدیا قاطا کو ید

 ضم مک هتن .یلالبنرش ردشهلوا تیاور یودیا هلع قفتم
 هدنلبق كنهدام ۸۷۱ یودبا ندر باسا اق ید توم

 هروک همظعا ماما نید هللا هفس اما .یدیشعلوا حاضیا احرش

 ٩۵6۹« ردندرخ باسا 31 هسهاما هدهسلکد ند رخ باسا

 .ردلکد ندر باما هفشطادنع قسف .قاب هنحرش هدام

 هللا هلص هدلوعفم مسا ذوخأم ندنردصم رج ءوجح ٤
 هلص هدلوعفم مسا ذوخام ندنردصم نذا اذک و هيلع روحح

 هلغملوا مهفن» یتعم اهقف هدهسرولک مزال كملنيد هل نوذأم هلا

 لامعتسا ود نوذامو روححم لرد یفذح ین هلص نوح ا فیش

 در ردشلدیا لامعتسا هلهح ولوا ید هد هلتهجس یرلکدّما

 ۲ سنا تا دا a یواتطحلب و نودالا لوا ف زا

 . هبف فلتحا یا رتشلاو قفتلاو فلت ک هتلص فذح زوج

 ۱ . ملا دبع هیف كرتشملاو هيلع قفتملاو

 دابع هدر ین . ردنرابع ندتقفشو رظن «ینساع رخ



 ےس 4 )4

 .ردیرب ندنطق ییا كتناید صا هسیا و بونلو تقفش ههللا

 ا تقفشو رظن و . هیانع ردیلاعت هللا سال مظعت ید یرکید

 شالوا هدنرخ كہفسو هوتعمو نونو یص .رولوا هروجح
 كنحام "یتفمد كنودم .رولوا هنر دز دوخا زا

 ندنلام فلت هو تر ره و اهم تو تی ات
 لوا ف یواطحط 8 یشدلوا هد رح « ندف رصت هدنسهدایز

 ٍ : حاضا رجلا

 ٩۵۷ ٩٥۹9۹6۸9 یربعت صوصخ صخش «لوا لا وس

 تبیطروک ذم هدهدام 446 ەن هصاخشا کهدرهدام

 . زالوا عماج ییدارفا فیرعت بولاق جراخ یر كلهاج
 م ندنسل رف فرصت رح ا ۹1٤ روت ذم «تاوح

 كاعدزلریدتنا تعنص یارجا یی .ردیسح عنم هکلب بویلوا

 ۱ مک هتن .رداکد كعد ردلطاب یراهللوق تاف ربصت هسخو بولوا

 . ردشملنید رجال عنم ةقبقا ىق وه مث هداقتنم رد

 رج هدنسانعم عنه ندننوبث كنمکح كفرصت «ىلاث لوس

 یص ار کلوش . یک لتقو انز .رونلو کد دلاتا شف

 ,زملیا بترت یمکح سصاصقو دح هستبا عاقا یلنف لق اب انز
 یسهدناف ك.تدسق هلا لوو كفردصت یهدشرعآ هدنروص وب

 ربغ لام فالتا هرزوا ینجهنلوا حاضیا هدیتآ یدما .زالوا
 رخ یخد هدلاوفا ضل هدهسلکد راح رخ هدلاعفا ضب ی

 ۱ یک یسهقدصو هه لوق رب رخص .ردلکد راح



 تس اه .تس

 . رج هدنسانعم عنم ندننوبث كنمکح كفرصت «هصالخ

 رج هدانعم و مکه تن .زاملوب هدلاعفا ضما و رول و هدلاعفا ضعل

 كفرصت هيلع ءانب . زاملوب هدلاوقا ضعب روللوب ءدلاوقا ضم
 . زالوا هداف ندندسفت هللا یلوق

 هک هاب وش .ردراو قرف هدنراشب هللا تو تلف تاو

 نالوا راح اما ریثک ؟ لاعفا نابلوا ناخ عنم BE توب

J Jalلاوقا نالوا زناحعنم نت تب کی  

 ها هردانو لبلق بولوا لباق لاوقا ناسلوا راحو: یثک

 حاضیا عم رجحملا لوا ىف راتح در ردقوب رابتعا

 چک هدام هع۲ رج

 عنلاوهو ا دض هلال» ترابع ندقالطا هتغل (دذا)

 یخدقالطا بولوا « راتحم در یش ىلا "ی نع اقالطا ناکف

 عفر "یشلا ىف ندالاف ةغللا اما . ینع رارد هرح كف اقلطم

 .یواطحط هنع رج ف هقالطاماللعا و هلع روح وه نل عناولا

 (یرجرف نالواتبا مرش نوجا صوصخ صخش رب اعرشو
 یعم قحو كما كف إل اهعاواف فرصتلا یا هدناراح باب

 نالبر و نذا هکردکملبا ) تابا هنوذأم یتالوو ( طاقسا
 ردنلوهاتسن هب یص نداطاقساو كف (.رولند نوذأم هصخش

 نزد هات هو دمو < اب لل هش مکه تن . دوعسلا وبا

 ۰ یک ینیدلوا

 یواطحطو راتحد رردسک یرمسفت ك رخ كف یمهرقف ینه قح

٠ 



 رونلو ید هدهوعم یک یک هلو هدزبع یص «نذا وش

 ربغ ربفص اما .یک یفجهنلوب یخد هدمفس مکهشن . راتح در
 .زاموب هدنونحم هلزبع

 نایلوا ندناراحت باب اریز .یدللنید هدناراج باب احرش

 هذا هلا رولوا ندهّضحم عفانم ی 5 لوق یل هه ‹تاف رصت

 ندهضح تار ذم یکه نهو قاتعو یا والم ینلدلوا تحاح

 باجحما كلدیا دع نکی ۶ ناک ینعب مادعا ندنلصا هسا رولوا

 تلافک و هدهقدص میکهتن .هیانع زملیا نایرج نذا هدنوب كرهدیا

 كهوتعم هلیازیم ربغصیهب .یکینج هبمهل و رخ كف یخ .دلالاب

 ه هدام« 1۷» .زامهنل وا طاقسایر2 هدلا وح |یرمغ كن راحت باب

 . راتح در قاب

 رفز ماما اما وا ا ضال هما یار عت و كندا

 فالخ هرم . ردنراسع ندهاناو لک وت ندا هرروز هییفاشو

 یبدنل وا کد هد هدام ٩۷۰ ندا E EE ها هک ردوش

 صصخ و دش هللا اطعاو ذخا 9 نکم و نام وا

 لوق یتفوت هسا طاقسا بولوا طاقسا نذا هکنوح .زملبا

 .ردباصصخحت و دقت هلبارانون نذا هروک هبامهلاراشم اما .زْعا

 هدام ۱۵۵1 هسیا لکوت تولوا هانا و لکو نذا ارز

 . رابا صصخحو دش ررحم هحور هحنمکح

 طقس هحنمکع مدال ما یدنسلوا طاقسا نذا لا وش

 مزالیزاوج مدع رخ نذالا دم ندنکحهعا تدوع نالوا



= 

 .. رد اح قوا رج نذالادعب هحنمکح هدام ۹۷۳کو لاح«یدیارولک
 طافسا 02 تاف رضا نالو یوخو زونه «نذا «باوج

 هناف رصت نالوا دوحوم زونه رخ نذالا دم کلب تولوا

 نذا 2 «للو یه .راتنع در ردعاتتما ندطاقسا هرو

 فا هرکصندقدباب یرصآ ردق نوا الثم تدم ر هدیورو

 و هدنقح فرصت نوا روک ذم ینیدلوا شعاب هدکدتسا رح

 یحنکیا نواو یجنرب نوا یفجمباب هدینآ هدهسیا طاقسا نذا

 .ردعانتما ندنذا یاطعا هکلب بوبلوا طاقسا هدنقح فرصت

 E او یو تم فدا
 نذا ههللا لضف ءافسا هدندا هريغص هرات ارز .ردشلوا

 ۰ یروط ردراو

 ترک اصن ناملا از, رد اد عوازم بم
 هب هناعتسا ندربیغص كرهمهدیا ترشابم هن رام ینم هتلوغشم

 : . یروط رولوا جاتحم

 نوذامو دصاق ینرصتولقاعهف رصت كنوذام . نط رش كىذا
 اطاقساو اعنم اقالطا و ارح كيذآ و قحال یملع هنکیدلدبا

 ۱ ۱ . یروط ردسعلو یالو ه وذأم

 هسل رو .نمهل رو نذا هلون هللا زم ريغ یس هلتهج و

 . ژامهل وا ا هلن

 قحال .یملع كريغص الثم هنکیدلدیا نوذأم هلتهج و هنب
 یرتالا كملا معلا ىلع نذالا فقوتف .زالوا ن وذأم هقدلوا



 .قتنم رد هف رصآ 2 له 2 فرصت 9 هل نذا ول هنا

 ینیدلوا یسصو یسان | ویشادنرق هب یصرب هلتهحو هن

 . ردقو یمکح كنذا وش هسر و نذا هدلاح

 هدبوروتوک هیوشراج یزیغ ربغص رب هسمکرب هلتهج وب هنب
 زکیدبا اطعاو ذخا هلکنا مدرو نذا هتراحت اک | ردملغوا و

 هربغص ق رەنا ون هدناعل ام کا و قوس لها هنرزوا یسعد

 یدنک یص لوا بوقبج صخشر, هرکصندقدلوا قحال نوید
 هعشلوا شمر وا ندا یکم هدک دنا تاما یش اوز اعوا

AESبالا قە دنه زلک مزال هنسل هریغص عولبل ادم هد  

 رشاعلا

 هبصت اکو هک و فرصتم و ماقمک اق هلتهح و هن

 .رمشعیاثلابابلاقهب دنه مهر وندا هرغیلاو نالوا نوذام

 هقس ندیا حالص و هوتعم هلا رم یص :يیع كندا

 . ردروحح

 ندنیاو تراح و ندنلسف تراحم توام حب كندا

 هنابلوا ندرلنویو كلام هنافرصت نالوا ندنتارورض تراجنو

 .ردقلا حتفو یواطحطو ناعلا حتف ردسلوا كلام ربع

 ردنرابعندنسع د مدر و نذا هنراجحت کس كندا :ینکر كنذا

 : نوذألا باتک لوا هب دنه

 ب هدام ۳ جم

 «زیم ریغ)) ریغص هکردزیمریغ یرب .ردمسق ییا (ںیغص]ا



 كمياب یی (بلاس كع یتیم یعب ناىعا م یارشو و

 كنارش ول لخدم هنکلم كمياب یو جرخ یبم ندنکلم
 كتر شم ۳3 و لخدم له ك.نرتشم یعسم ی (بلاح

 تا ا رک هبلع ماو (یتیدلوال جرخ ندنکلم

 هلتبسن هنبرکد كئيشرب (و نایملیبل ینکج یا عاتجا هددحاو
 رب نالوا رهاظ ینیدلوا شحاف ناغ یک قعادلا شب هدنوا)

 نالوا راکتآ یفیدلوا (ربسب نبغ)ل یک قعادلآ رب هدنوا (یبغ ا

 زبیع یرانوب بولوا قجوح نابملیا قیرفو زییع ندزل نیغ رب
 كعب «ربغ زیفص هدلاح وش (.روانید ربع ریفص هغجوچ ندیا
 ینحافناغو دصفیحرو نالی یغیدلوا بلاح كنارشو بلاس
 یرلنوب مکهتن .رولنید هنجوچ ندیاقیرفتو زيي ندریسی نیغ
 رولوا یک یمکح كزیم رینص یخد یمکح كهوتعم ندیا زییع
 ۱ او

 ردق هشناوا یغولب رابتعالاب ندندلوت نامز «ریفصو یص
 نآ نم ناسنالا فصو رفصلا .روللوا قالطا هنانلو هدندم

 ی واطحط هنب مش یوق لماکتمدع بدسا للا علبینایلاهتدالو

 ۱ . ال ام راح درو

 دوشلا حاضبا

 هلهجووب یسهرابع نابمیا مهف ینارشو عب لا یی - ۸
 یرانومضم كران و دوصقم ندارشوعس هکنوچ .روینلوا ریس

 هنشیدلوا یرلظفل ارش و عیب عل هرابع درج هسخو بولوا



 ےس ۱6 ےس

 یرلظفل ارشو عیب اریز .روبلوا تراشا هللا روک ذم ریست

 كارداو طفح یخد «وا هدفدلوا نیقات هه ىص نالوا ربع رغ

 .یواطحط زا تیافک ك ملیب نهرابع درج هیلع ءانب .زولیبهدیا

 كا قرف ینسمرآ رپسی غ ھر یا «لآوس
 هلتهح یتدلوا صتخح هراجم قاذح یترف كنو بولوا لکشم

 :باوح .ردیا اضتقا قماعارا طرشو هدزع یص نالوا قیال

 شب هدلام واتمبق شورغ نوا الوا هکهیوسش .ردهلتروص چوا

 ریسب نیغ قعادلا شور رب و شحاف نیغ قعادلا شوررغ
 نوا هکهسلنید هبیص یی . ردکعد نابما قرف ینکودیا

 لصن كەسنادلا شور رب دوخا شورغ شب هدلام قلشورغ

 یهدنروصیجنکباو شحافنیغ نیغ یهدنروص لوا ؟ردنیغ
 .رولوا زيم ريغ یص هسمهدیا قرف ینکودیا ریسپ نبغ نبغ

 ناال شحاف نغ ابهفصتب ام یواسی ام عج, نا لع ىع

 لوق كباوح و یسهراع یهاط كنهلم . یوا_طحط الثم

 یشحاف نیغ ینعب ندهراسع و ءاسات .رودیا تلالد هنکیدلدیا

 ندنسلوا لقاع كنسص دوصقم ندزبع و قرف ندرمسب نیغ

 زو قرف هققح ندرس نیغ كشحاف نبع هسخو .ردهانک

 موزاملا ةداراو مزاللا قالطا هدهرابع هيلع ءان .رداكد دوصقم

 فورعم یتمش دوصقم ندطرشو» الات . ردراو راع ندنلیف

 بیک و قرف یشحاف نبغ هللا ربسب نیغ هدبش نالوا روهشمو



 چ تا٩ تج

 رارولیب هنادل | یخد رانلوا سالا لقعا الاو .ردکعد نایملیا
 ۱ . حیقن و راتحم در

 ربغص رب هدلاحوش «بلاح ك.ارشو بلاس كعب یتیکلم - ۲
 یهراپ بوروط هرکعندقدلآ یناولح ندیجاولح كرەربو هراپ
 یناولح اما هنفیدلوا زيم ربغ كربغصو هسردیا بلط ورک یخد

 زی كربغص لوا هسردیک كرهبمنا بلط وریک ییهراپ هدیولآ
 . راتعدر a هن دل وا

 هربفص رب هدلاحوش «یشحاف نبغ یکقعادلآ شهدنوا - ۳

 قاشورغ قرق یهدننرص هدیولبریو قاجتویوا كل هراب قرق
 ییدمالک | یشدنان بتولوا رورسه هدنروض ییدنلا هتسلا

 . راتدر رولوا زی ربغ موقع یص هدرب دقت
 چکا هدام ۰ ز

 فیرعت ین آ هجورب یربیه هک ( . ردمسق یکیا نون ال
 دید هدننش توالت هدحس كررد بحاص هسخو . روللوا

 میج ینونج هک ردقبطم نون یرب ) . ردلکد مس چوا یک
 < . ردهسمک نالوا بعوتسم یناقوا

 كنلاوقاو لاعفا هکردملالتخاولاوز هلتشحرب كلقع «نونج
 كلقع هدو . عماحم رولوا علام هننابرج هماقتسالا جم ىلع

 دوخا ندنفلاف كغامد جام دوبخا ندناصه نالوا ةلبج

 . عیادب لو مف رولک ورلبا ندنسالبتسا كدساف لیخت
 نونج دوخا كنیرمنوتب كنونحم ندناقوا عيه یهدنوب



regی  
ah e e Nاه  

۱ ۷ 
 ۱۹ ۸ ی

/ 

 — ۱ .تتس %8

 اریز . نملبدیا دصق یناقوا عح كنبرمع یک هرکصندنصوص

 ققح هللا نون توم قحا یسلوا قبطم كنونجرب هدلاحوب .

 . مهل ردسک ین دلوا بولواقبطم كنونج لوا ندن | بولیبهدیا
 تقافا الصا بوربک ها نونجیتاقوا عیج كنبرمهلهجوویو
 نونج هلباقبطم نونج اعقاو هسک ندیا تافو انونحمو نایلوب
 ندهنس ر هرزوا ینحهلل وا حاضبا کا هدهساا رول وا دع

 نوع قافت الا ید هسمک ناروک ا نوح یتدم هدایز
 دصقیعم یهدالاب ندناقوا عبج هدریدقوب .رونلوا دع قبطم

 عب که دغر عت هبلعءانب .زالوا عماح یدارفا فی رعت هسلدیا

 ةا نافوا عيه تالماک رش اب كن هلءاک ی یظفل یناقوا

 یونج قبطم نونج » رولوا هلوش فیرعت هصالخ بولوا
 » ردهنسک نالوا بع وتس یتاقوا عیج كرهش اب كد هنس

 كنونج تدم نوجاقلوا قبطم نونج كنونجر, یدمش
 : )هديا قد یو ؟رواک مزال یدادتما ردق هن

 هی رسک كلاب هسرولوا عقاو تفص هنونج یظفل « قبطم
 كلدیا تئارق هلبحتف كناب هسرولوا عقاو تفص هنونجو

 رولک مزال

 قطمنونح ؛لوا لوق .ردراو لوق ترد هدقطم نونح

 هنیرزوا نونحم هک اتقو اریز .ردنونج ندیا دادتما هلماک هنس

 رد ماعا تقافا بسک هدلاح ییدتا نالوح هسرا لوصف

 كنونج هدنافرصت قحیوتف .ردشل وا مولعم یعاکحتسا كنونج

۳۲ 

۳. 



 هدنو . یزفلل هاشالا ةبشاح ردهدنقحیسلدیا ریدقت هللا هنسرب
 هدناداسعقحیک تالصو موص ارز . یدلسد هدنافرصت قح

 هدهقف. لوصا الصف شلدیا دیدم ولرد هقش نونج تدم

 ۱ . ردشهلو ررحم
 دادشا لماک رهش یمن یار ؛قبطم نونج ایا لوق

 هدهیناخو شمنلف حیجزت لوفو هلیظفل یه هو .ردنونجندیا
 ردشمنلف راعشا یناحجر كلوفو هلظفل یوتفلاهبلعو یخد
 : راتح در

 یک ینیدلوا نونج ندیا دادتما هنس نم رثکا «تلاث لوق

 .ردنونجندیا باعبتسا هداز ندهحکرب و نوکر یخد عبار لوق
 ناس هدهماخ یدالو فلاح هتاور یهاط عبار لوقو نکل

 قالطا ید بولذم نونجم هنونح هلبا قبطم نونج .ردشعلوا
 . روبللوا رک ذ هدهدام ٩۷۵۹ یمکح كقطم نونج .روللوا

 تقافا ءاک بولوا نونحم ءاک هکر دقبطمربغ نونج یرکید)

 . رحم این هبدنهو حیقنت یک عورصم )> ردهسمک نالو

 قداص ید هقطم نونجم ینیرعت وش كقبطم ريغ نونجم
 هدلماک رهشر دوخاب هلماک هنسرب هک و هک هلوش .رولوا

 لع تدمرب هلکا تقافا تدک هدس هدیولو هدتنج لاح

 قرهل وا نونح هنس هرکصندکد سا تاق وار اسم |هدلاح یت دل وا هدنشاب

 هسروک هلا نونج هني یتقو هدلماکر شرب دوخاب هلماک ۀنسرب
 مزال یسلوا قطم رع نونج ید كنهسک نانلو ءدلاحو



 سس ۱6 تم ۱
 هدف رعت هدلاحوش . زالوا عنام ین رایغا فیرمت هیاعءانبو بلک

 هب نت لوقو هدنتقوضم, كنهنس هروک هلوا لوق ی هاک عقاو

 ريغ نونحم هدنروص و بولوا كد هدنتقو ضعب كرهش هروک
 ندرهشرب هروک هب یان لوقو لقا ندهتسرب هروک هلوالوق قبطم
 .رولوا كعد مک نرو هللا نونح یلدم زا

 هلضالتخا كنونج تدم هرزواینبدنل وا رک ذ هدهقفلوصا

 قبطم نونحم یدسعا .رولوا فاتخ ید هبعرش ماکحا ضع

 هکهلوش . ردراو یراداسحا هدماکحا ضعب كقطم ربغ هلا
 یره لوف تاف ردن وخ لج تطوع ما قم نوع

 هیلعو هل لاو یراراحیتسا و راجماو ارشو عس الثم ین

 عادیتساو عادیا و ناهترا و نهرو یرلغا تلافکو یرللوا
 كن هل تالصم رت اد اکو مک هتن .ردلطاب یرلملبا باهاو هبهو

 قطم نونع یم لات واو ی وب را شا هاب اوت

 تدوع یرلتح و لقع لاک كرەدبا تقافا بسك قبطم ربغ هلا

 .ردزب احو حس یرلهلل وق تاق رصت یهدالاب هدک دسا

 .راردیا فالتخا هدماکحاضم قطمرغ هل اقطم نونو

 هدقدلوا نونج هللا قبطم نونج لکوم اب لیکو الوا هک هیوش
 هاش ةا تفافا تک ین ا تولد لا و
 ربغ نونح رک او .قاب هبهدام ۰۱۵۳۰ » . زالاق یمکح كتلاکو

 نونحملکوم بویلوا لطاب تلاکو هسیارولوا نون هلبا قبطم

 یک کج هلبب هديا تلاکو یافیا لیکو هجنلو|نونج هبا قبطم ریغ



 هد و اب ی و
wv ۲لب ۰ ۰ ۳ ۴  

 هلاکو دیدجهقافالا دعب هدقدلوانونءاب|قبطمربغ نونحم لیکو
 ا۶ا قطمریغنونج ارز .رولس هدیاتلاکو یاش |نب زمسقملاق تجاح

 یک ینیدلوا لتطاب تلاکو هلبا اعا بولوا هدنلزنم قلتغیا و

 ۱ مت را اد لک نو
 هرزوا ینیدنلوا ناس هدنسهدام ۱۳۵۲ كن انا

 خسفنم تکرش هسلوا نونح هلا قیطم نونج یرب ندرلکیرش
 . زالوا خسفنه هسا وا نون هلا قطمریع نونح اما .رولوا

 ماع یاسطا كنونح هدک دتسا ننجح یر ندراکرش هدلاح و

 هدقدلوا ماع نونلا قابطا بولوا قاب تکرش ردق هبهحنلوا

 هدام ۷۲ روک ذم مکه تن . تاسقاو رولوا خسفنم ناه

 . رووا حاضلا هدنحرش

 لاملا بر هلهحو یشدلوا ناس هد هدام ۱۲۵۹ الات

 خسفنم هراضم هدقدلوا نونم هلا قطم نونج براضما

 .زالوا خسفنه هدفدلوا نون هلا قطم ربع نونح اما .رولوا

 رححنم هدفدلوا نونع هللا قطم نونح نوذام اهار

 زالوا رححنم هدقدلوا نونحم لا قبطم ربغ نونح اما بولوا

 .٠ سماطا بالا هیدنه

 .روبلوا ناس مد هدام ٩۸۰ یمکح كقطع نونج

 هل هدام ٩۵

 روعشلا لتخم لوا ) اعربشو ردلقملا صقان ةه ( هوتسم )
 ىي رییدنلا دساف مالکلا طلتخ مهفلالیلق ( هکردهسمیک نالوا
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 طقف ( : رولوا دساف یی و شوق یز وتو لب
 ضع هلغاوا شوشم یزوس . زمنا مشو برض ی ۲۰ نون

 I هننام طافلا ید یرلظل ضع و «اهع مالک یراهالک

 رات هدهسلا شلوعوفو تافالتخا هدنرب.ش كهوتع»

 لاوفا هدنروص و . حق و راندر رده رعت وشا نالوا

 . هح رولوا شل وا لقاع هسمد نالوا هرزوا تماقتسا یلاعفاو

 چچ هدام هد صح "
 لقع تفخ هفا یخد هفس . ردذوخام ندهفس ( هضس زز

 . رد هدنسانعم هسمک نالو تفخ هدنلقع هبفس هلغلوا كد

 الخ یساضتقم لقع اب عرش ینعب هر هدوب یلام ) اعرش

 هعاضا هللا فارساو ریذبت هدنفراصمو هللا فرص إل قردلوا

 قرف هدتسمرا رذب ابا فارمآ 6۰ روهنضک نشا فالو

 اما تولد هفرص هدلحم نالوا قيال یشر, ریدبت هک ردوش

 قالطا هفرص هداز ندنهال هدلم نالوا قیال یتشرپ فارسا

 زواج ییح یتحعضوم «ربدبت هدلاحو .ضئارفلاق راتدر رولل وا

 زواج هدتیک فارسا نکا لهج هقوقح مقاومو عضاومو
 . كلاثلانفلاق یوح رولوا لهج هفوقح ریداقم قرهلوا

 هده رشزوما اضعب تافارساو تافرصنالوا بح وم یهفس

 برش لهاو نرو یلام هرهدنناخو هدنزاس هلتهجوب .رولوا

 هنیراهقفنو اقساو ماعطا هرانآ قرهبالپوط هن.سهناخ یهقسفو

 هرابط قرهلوا یلاہو حتف یناطعو هزئاج باب هرلنآ و فارسا



 8 تا ۲۲ مس

 ندیا قارحا هدرانو اقلا هر و هزکد یلاوماو ارتشا یزاشوق

 فا ژیاو فرج اود یک یراودنلوا دع هفت لوم

 هدنناف رص مک هتن .رارونل وا را هبشس و اف مند را هل نیا

 ضرر لا القع هدهسا رولو ضیغ دوخاب نامو ضر

 . رونلوا دع هیفس همیک ندیا فرصت هدنروص كجهبما دع
 تاحاسم لصا هدنافرصت اعقاو . یک ناع ةد ریغنم هدنراج

 ا اتا EN عورشم ناسحاو رو

 اوف رپ | اوققنا اذا یلاعت هللا لاق . یک فارسا هدنابورشمو

 حیحشلاقسضت اوقضي مو اوت لو مركلا دحاو زواج م یا

 یتندعلو یسلامرادتقا .رولوا هده رخ روما اضعبو .لیخملایا

 دوخاب هدجاسمیانب یا هاعلدام اکرات و یوهلل اعاتا هدلاح

 .یک فرص هبهبربخ روما راس یلام نوتب

 هب یصاعم یک انز و رخ برش درج یلام هسمیکرب اما
 cAI ° زالوا دع هضس هحتسانعم هداموب هدک دنا فرص

 نالا بالا هدنهو دوعسلاو او راتدر قاب هب هدام

 هدیونم هلس یلو عتع و راک هلتسح قلوا لد هداسو هلبا ژ

 هف | ءرقف ( رلهسک إل لفاغ ( نالک هنادلآ هدنساطعاو ذخا
 دع ۷ هدنسهلزتم هیفس)ز ید هدلاحیراقدلوا هبفس هدنسانعم

 یخد نالد هداسو هلا یکو هلهحو هدام « ۹۵۸۰ هد (رونل وا

 لفغم هالد هداسو هلا کو . رارولم هللوا رخ نیمامالادنع

 بلقلا اس طقف بوبلوا دسفم یخد لفنم ةکروئلوا قالطا



 نکیا رونادلآ هدنافرصتو ردتقم غ هبهشار تافرصت قرهلوا
 هب دنهو ناکسمالنمو راتدر ردهسمک ناسا دی تک وا

 یتطف بولوا لوعفم مسا ندلیعفت یخد لفغم . یاثلا بابلایف

 . یواطحط رولنید هبهسمیک نایملوب
 یک هدام ۷ =

 هدنص وصخ هظفاع یلام]یعب نالوا حاصم هدنلام (دیشر)

 ( قوت ندریذبنو )ل فرص هرب هدوهب یعب ( هفس كردیا دیقت
 رک هغ دوا هدلاحو هسمکو هک ( ردهسک ندا ) ساحو

 رکو نوسلوا قاف هلبا یراط قسف كرکو هلبا یلصا قسف
 بجوم قسف درج ین .رونلوا دع دیشز نوسلوا قساف ربغ
 هسخو .رونارآ هدلام دشر هیلعءانب بویلوا دشر عنامو هفس

 مہم مترصباو متفرع یا متسنآ ناف . لکد هدنید هدمه هدلام مه

 طقف هلام ف احلصم هنوک ید دشر یهدنسهعرک تا ادشر
 . راتشدر ردشهلوا رسش ود

 چا هدام ۹٤۸ رج

 یکیدروک هبرک اعبطیعی یکیدمتسا یناسنارب ةغل ( ہارک ۱ )
 ةردق هل ناک ءاوس .ردقمالروزو كعا رابحا هرزوا یشر

 ءاوسوالوا هعوقو لعافلا فاخ ءاوسو الوا هب ددهام قمقح ىلع

 .اعرشو دوعسلاوباال مادبعلاوا عرشلا قل اعنتم لعافقلا ناك

 یا ( نیزسقلوا یماضر هلا هفاخا )و دیدهن ( یهر ))

 رابجا قحربغب هرزوا كملشيا شیارب ژن رابتخالا لصا ءاقباعم



 رابجا) قحریغب ( و هرکم هلیحتف كنار هبهنسکل وا هکردکما
 هلیحتف كار (هشیا لواو ربحم) هلیرسک كنار (هیهسمک ندیا
 ( بجوم ال یسوقروق كهرکم یی ( یفوخو هیلع هرکم زا
 كنار 6 هش ) یک برضو لتق 6 نالوا تلاس یتساضرو

 مفلا و هارک الا حتفلاب هرکلا ۰ E هلحتف

 0 دوعسلاونا ةقشملا

 دوقلا حاضب ۱

OT ار ٩ 

 شيا هلتهحیادلوا معا ندحراوج راس لمت هلبا ظفل نالوا
 ینبدلوا قداص هیدزوا رارقا نالوا ترابع ندظافلا یربست

 ماع ید هنالوا ىلع كحراوج راس ولت ریغلام فالتا یک

 " ررد رولوا لماشو .

  -۲راجا نالوا قحم ارز .ردیزارتحا رسعآو «قحرغل

 .ردلکد هارک | رارابجا رک ذلای آ هیلعءانب .زاملوا دع مارک ا
 عانتما ندعي یلام نوجا نيد یادا نوندم ءالوا :هک هلبوش

 هنیرزوا رابجاو بولیب هديا رابجا اک | 6 اح هدریدقت ییدتیا

 .زانوا هرکم عیب «عس نالوبعوقو
 كمي عیب یهر ءرزوا یتیدنلوا رک ذ هدهدام ۷۹۱ ءایناث

 هدقدناصیهر نهار هسرزواراحا نانلوا ندنفرط 3 احنوحا

 .رولوا ذفا روک ذم مس

 عاها هنس هدلاح ییدلدنا لیفت هدهنعم تدم نینع ءال
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 هر ا

 هدکدتبا ءارکا هتقرف ینآ کاح هدریدقن ینردملوا ردتقم هلعف
 در نالوا يار | ا یددهدام و هاعلوا قح ءارا و

 E . راتحم

 فر رعت هل سل دی اییناض رقالطالایلع:نیرسةلوایساضر -۳

 ینن هکنوج . رولوا لماش ید هنمسقییا كهارک ۱ ءروک ذم

 کیدلو هدحلم رغ ۲ ندا توف یاضر زکلا اضر

 دا صاف و تدارک یا فا
 یا راشخالا لصاو ءا الا روس عیج ىف ربتعم اضرلا مدع

 قو رابتخالا دش روصلا ضع یف ها اپ هروص عیج

 . یلیز دع ال اضم

 «رابتخا . ردیلباقم كربج هسبا رابتخاو كتهارک ءاضر

 هدصاأ نالوا رودقم نوجا لعافو ددرتم هد مدعو دوجو

 نددصق فرط رب كرهديا حیجرت هنیرزوا رخا ینزاح

 رکید و دوجو یناج رب «دیز لام عیب الثم هک لبوش .ردنرابع
 یا دیز هلغملوا صار نالوا راح هدنسکیاو مدع یاح

 یک ییدانید راتخا هنسعا حسجرا یفرط دوحو قرهاص

 رایتخا یخد هنسملیا حیجرت یفرط یساعاص ههنسک یآ
 یراستخا كنا ها لقتسم هدندصف لعاف یدعا .رولنید

 . حاضیاب یناتسهف رولوا دساف الاو حیح
 كهارک | روص اضر مدع کیدلشالک آ ندنالصف و

 كهارک اروص یخد رابتخا لصا یک یفیدلوا ربتعم هدنسیمج



 كهارکاروصیرابتخالصا ءارک | نکل بولوا تباث هدنسمج

 یدعا . ررد زما داسفا هدنسضه و ردیا داسفا هدنسضم

 اما بولوا مدعم یاضر هارکا نالوا هللا سبح و برض

 مدعو یتهارک كهرکم هدنو یس . رددسفم نیغ یرابتخا

 .هدهسلا دوحوم یخد حج راتخا رده یه .ردراو یناضر

 هدهارک | نالوا هلفالتا لوضعا كسف قحا راتخا داسفارز

 ءارک ۱ نالوا هللا وضع عطقو سفن لتق اما .راتح در رولوا

 . دوعسلا وا رددسفم یراتخا هدمه مدعم یاضر 2

 نالوا هللا لعف هلسملوارک ذ قرهلوا قلطم : هفاخا - ۽

 ه هفاخا نالوا هللا لوق وللثم دبعو یکی نج هلوا لماش ه هفاخا

 . یواطحط رولوا لماش یخد

 یند یمکح ۶ قتقح راجا : رابجا - و

 فالنا نام تصتترو ط هنن کند هک راک هوش وا
 لام وا هدسلا رونعا دیدم هلا یس رب هدیودنا سما هلا

 ل8 ةلالد ینکحهدنا لتق یتسودنک هدریدقت ییدملبا فالتا

 لاق رو ذم هلفلوا هارکا امکح هدو هدنروص ییدلس هللا

 . زولسهدیا فالتا

 چا هدام ۹4 چ
 هرزوایندلوا دافتسم نده | هدام (ردمسقیبا هارکا ل

 راصحا هنجو . ردبا تلس یساضر كهرکم ید یسکیا

ONLIتا والا داف ی رانا  
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 ۱ بس ۲۷ —

 ءالاو داسفا یحلم ءارک ا هسردیا ءاطاو داسفا . ما اب ردنا

 رابتخالا داسفنم متا اضرلا توقف رولوا یل ربع هسلا زما

 حسحصلا رابتخالانکل و یضرلا توغ برضلا وا سا فف
 راتخا لب حیبح ربغ رابتخا هلنکلو اضرال لتقلا یفو قاب
 یحللا (ردیحلم ها رکا «لوا مق) هک هل وش .یواطحط دساف

 بجولا وهف هيلا هرطضا اذا اذک ىلإ اجلا نم محملا رسکپ
 ( وضع عطق دوخا سفن فالتا هک و یاتسهق رارطضالل

 یورشاءاضعالاومباصالا وع كلذهشاامو ناسالاو رصلاو ممسلاک

 یدّوم) هوضعمطق دوخاب سف لتق یی (هنیربند ران دوخاا)
 مانءارکا هها کا مقود (.ردهارک | نالوا هل ادیدش برضرولوآ

 یرابتخا هدمه مدعم یاضر مه هارک ا وب . رولنید ید

 هرطضب كلذو ةاابح ىلع لوبحم ناسنالاذا .ررد رددسفم

 .ههوج هراتخا هبدسفف هلع هرک | ام یا

 هب هلعا هکرولبشالک | ندنرک ذ قرهلواقلطم یظفل «وضع
 ضد یک رب نانو قانرط هلرکید ربصت هنجوا كغمرب یی

 نالوا مقا و م تر اا تاولوا لماش ید مو
 مماشلا نم و .هحبت و راتدر رولوا یجلم هارگ ! یخد ءارکا

 قشب ةو اذ لحرلا ناکو دیقلاو ساب دده اذا لوق نم

 سيلا ببسب تو هلعف لول هنا هبلق ىف عقب ثیحم كلذ هيلع
 ول هلا اک اعرش ربتحم هارک ! وهق هنموضع تهذیوا دسقلا و

 لوطلرصلا باهذ فاح تیحب لظم ناکم ىف سباب هودعوت



 تم ۸ —

 خحاشملا ضعإ لاق EET وهف هیف هماقم
 هارک الا نم هناف اننامز ی موبلا هو د-حا یذلا سا اما

 هعسب مل ان ركذ ام ضعب نلمفتلوا كنعيجال لاق ناو "یجللا

 هبدنه فلتلا هنم فاخلام عوطانم "ىح یتح كلذ لع نا

 . رغس هالا بانل اق

 بولوا معا ندهیمکح سفن هلبا هبقیقح سفن یریمت «سف
 كلام لک یخد هنمکح نفت یک ینیدلوا مولعم هیدقنقح شف
 شدوا دیدم هلفالتا كلام لک هلعءاس .ردنراع ندنفالتا

 لک هروک هاهقف ضمب یتح . رولوا یحلم هارکا هدو هدلاع

 ات رک ۱ توشوا ظرف تلا د د هلال لام
 که ناخوش ینهنسکرب ماظرب هکهلبوش .ردربتعم هارک | یخدلالا
 هدک دتا هفاخا ود مر رو ود دوخا نیسردیآ حج اکی ا

 عج روکذم ع عس تام | یسهاخ روکذم هسرزوا كنو

 لالا ذخاب هارک | هروک هیاهتف ضع رکید اما . رولوا هرکم
 هدهسیا ربتعم هارک ا هسیا رولوا عقاو هلیذخا كلام لک رک |

 كرت هتسودنک رادقم یفاک هدیونلوا هارک | هلذخا كلام ضعب

 را رو راک راس کا هسلوا حیا
 سفن لتق الا هجورب برض نالوا دع یجلم هارکا

 كنکدياق برضوب بولوا برض نالوا یدوم هوضع فلت |
 لوا ال اماع ضم هدننمض نیست ینغحهلوا لصاح هلقلوروا

 ضمب رکیدو ینکودیا مزال كلديا دید هلقلوروا كنکدقرف



 نعل یرادقم كکنکد هلغلوا فاتخم سان لاوحا هسیا املع

 :دد راهم یهیدنلو شلدیاضب وه هه رکمیار كرهلدیا

 ممهو دیدشلا برضلا لمح نه منش ةفلتخ سانلا لاوحا و

 یلثلا ىأر ىلا عوجرلا یوس قیرط الف هنم ینداب تو نم
 هعسو هب لصحم وضءلا و سفنلا فلت نا هنط ىلع بلغ ناف

 هارک | قمروا هلبا كنکد یاب رب هدراتخ رد .یروطالفالاو

 نیع اب رک اذم كنکد یکیا اب رب هیوب طقف بویلوا یلم
 رک ذ یفجهلوا جام هارکا هدقدنلوا دیدم هلقمروا ان روا

 وصف هاتشعالا هده یا لس ادا اد لس نان

 .یروط فلتلا ىلا

 ندبارش و ماعط رک ا هدقدنلوا اک هلبا دیّوم سح

 یحلم هارکا ندنغلدملوا یدوم هسف فلت هبیا زاملوا عنه

 عش غم اذ ول لاق نم خحاشملا نم و یواطحط ه زارب ردلکد

 هیلعفاخم ماظم تیب یف سباب وا روت ذلا سیلاب هنا هبلق یف
 ناکلا ةملظل هنع وا هاضعا نم وضع ىلع وا اع فلتلا

 . ریغتب یواطحط "یجلم ۳ وهف

 بجوم یلاو م زکلاب هکردیحلم ریغ ہارک | یناٹ مق)

 نالوا هلرایش یک و دیق و ( سبحو  ربسب (برض رولوا
 یاتشر هار و رواد نفقا مارک اکو رد اا
 .ررد رددسفم ربع یرابتخا هدهسلا مدعم

 هودناو 4صع هلا ید دشا منم و یجشف كنغ “مت



 ا ٠ س

 نزح .ردع وض وم هنسانعم هطغتو رئس یسهدام مع ,ردهنسانعم

 .ردینم هنکیدتیا رتس یلق رورس قالطا ههودناو

 یم هک رولنید هبیرغآ ها یحتف كمال و كنءهزمه ۰ ۸۱

 ۰ .رونل وا كعد قلشوخاب ۱ هدول , رولک مالآ هل دم كي زمه

 . نوسلوا هلبا هضراع یک هشیدناو روتف كرکو هلبا مجو رک

 . ردیریسفآ فطع كمع ما كلذ ىلع ءانب

 حاجت تولفا لات دا Sab مقوا

 هقحابنا یوس مزال ردش هف سلو :رولوا فلتخ هلفالتخا

O EN 
 الا هنم ثدحم ام هارك | وه یذلا برضلابو هب نبلا ماعغالا

 رد# ىلع ی هنم صقنسالو هلعداز ال دح هف سل و دیدشلا

 لاوحا هکنوج .نیکسم النم هيلا كلذ عفر اذا کاملا یرپ ام

 نددیدمسحو دیدشبرض قحا رایضعب قرهلوا فلتخحم ساب
 یخاقلا قح یا هاسور و فرش هدلاح یرافدلوا هدیدر رض

 طوس ةبرض هسیا رایضعب یکید یک افعضو «یاتسهقدلبلامظعو

 سانلاءالم ىلع رانوب هلصوصخ — هلراش وللثم نذا كرفو

 > ەلنهح قلوا مزاتسم ىلذو ناوه نوګرلودنک هسا رولوا

 ةنعو هاح هللجرل اهارک | نوکت اها ینعی . رارولوا ررضتم
 ه توفف هرغل دیدشلا برضلا ررض نم دشا هررض نال

 فا هلسل اما كنو هی زاقح درلت وب هنلعءاس . ررد اضراا

 راد م هلا نشخ مالک « فارشا کس زروک . رولوا تبا

i ت 



 ۳ تب ۱

 .رازولوا كانملا هليا دیدش برض قحن لذارا هدلاح یراقدلوا
 كما نیست دح رب هلا یار نوحما رداقم یک و هلعءاش
 هد قدنلوا مارک اههدهسرد یو راس منت

 . راتشدرو یلیزو دوعسلاوا .یاواتف رولوا تم هارک |

 دقو دیدم سدح دوصقم نددق و سح یءهدنو یدعا

 . رولند هسح هدایژ لا ید دیدم سح تولوا دیدم

 دوعسلاوا مو ىلع داز ام دیدلا سا نا ىلع ةراشا هيف

 نکال الاف دیدش ربغ برض وا هدق وا مو سیح فالح

 هلتهج و .ررد اضرلا مدعي الف ةداع اهلثع لاس ال ذا اهارک |

 نوجا كما رارقا جروب مهرد كيب هنیرب كنهسمک رب

 هارکا هلقمروا كنکد رب دوخاب هلبا دق اا سبح نوک رب
 كنو اراز . زالوا ریتم هارک | دیده و هدقدنلوا دیدهنو

 هکر کم .زالوا مدعم یاضر هلعءا و .زلدیا تالاسم ةداع هنلثم

 هلو هدنقح بصنمو هاحیذ 5 هللا سح نوک رب ولو

 دشا هررض نال ةع و هاح هل لجرا اهارک | نوکت اهنا یی
 هبا هنهاظو .یضرلا هننوقف هر دیدشلا ترضلآ ر رض نم

 بابلا یف هدنهو یلیزو راتحدر لبلقلا لاملا ف اهارک | نوکی

 هلا اصع ٌهبرض قحهلوا یدّوم هنفالتا كناسنا طقف .عدارلا

 .ردلکد هاتشا یاح ینجهلوا ریتم ءارک | ہدقدنلوا دیده

 سح دوصقم ندسح يهدارو هک ردللوا مولعم هدر

 نالوا هللا دالوالا و نبوبالا سبح اما بولوا هركملا سفن



۶ 

۳ 

 .ردراو قرف هلهحو يا 0 هارکزا مس کا و

fa 

 | یاتسهف هدهسلا شملدا ناس یلیز یىغحەىملوا ریتعه ةارک |

 اوز و دالوا و نوا هروک هنیراناس كناهقف ضعي راسو

 هاسحتسا د هار نالوا هلسح كماحرالا یوذ راسو

 هارکا ناسحتسالا قو مياخادبعو راتشدر رولوا ربتعه 1

 نزح لانم هبقحلب هیبا سبح نال تافرصتلانم “ىش ذفنب الو
 | ها صیلخحمیف یعسب رابلا دلولاف رثک ۱ وا هسف سد قحلب ام

 | رص اذکو دمتعملا وهو ساحب ها م ناک ناو نجشلا نم

 | ,اصخلم دوعسلاوا مرح مرید سح دده ول اهرکم

 ثجهدیا تلالد هنضیدنلق رابتخا كنرب ندلوق ینا ون هدهلحم
 . رول وط حج سم اهقف ناسحتسا تهح طقف . ردقو لبلد

 «یناتهحو .یدنل وا ناس هک ردهبهالا ثمح نم «لوا هجو

 هدمهو هیلوق تافرصت مه یحلم هارک | هکردماکحالا ثبح نم
 تافرصت زکلاب یحلمرپغ ءارک | اما بولوا روم هدهبلعف تافرصت

 ۰ یواطحط ردلکد رم هدهیلعفتافرصتاما بولوا روم هديل وق
 هروشوا ناس هدرهدام ۱۰۰۷ و ۱۰۰۹ مکه تن

 9 e .هدام ۹9۰ س

 | كلم .رديدض كر و بولوا سام مخ هل ( هعفش و

 یک هحنفش رافع كنارتشم لام هدنا ینملسد هعنش بیا

 لس و هنلعیلاعت هللا ىلص ىلا ةعافش هنمو ردم هنغیدنلو

 اعرشو ,هبادهو رہ الا عم نیت اغلا ىلا اه مهمضپ هبال ناسندمال



 تپ

۹ ۷ 
 هب یرعشم ینارتشم كلم ر زا نالوا تک راقع دوخا راقع"

 لام هللا یثم یعب 4 هللا رادقم لوا هسیدلوا لام هحاق یه -

 عیفش یتمش كن | هسیدلوا لام هلا: یمقو یلثم هسدلوا

 (ردکعاكلع) نیزسقملبقاب هنساضر كنسرتشم اطعالاه یرتشم

 هدهدام ۱۰۳۹ تال سه اما . دوعسلاونا ردکلع قح ین

 تام دوخ ی یدل ك ر یا و
 ۰ .رولوا هلبا یساضقو مکح

 دوبقلا حاضبا

 دوخاب هصرععم هناخ راقع :نالواهدنمکحراقع اب راقع ۱

 .ردیک ولع یخد نالوا هدنمکح راقع بولوا یکهصرعزکلاب
 ۱ . ررد قاب دید داد

 یبدل وا دافتسم ندرلهدام ۱۵۵۹ و۱۲۵ ربسآ و : كلم ۲

 هحنحوم هدام ۱۰۱۷ هدهسا ماش هراقع هللا لوقنم هرزوا

 هراقع روک ذم ریست ندنغجهلوا یراح هدراقع قجنآ هعفش
 ,یدنلوا صیصخت هدحرش یانا مکهتن .ردیا اضتقا یصیصخت

 كکلم وا هلغملوا رکذ قرهلوا قلطم ,یربصت ارتشم كلم

ERTهکهلبوش .رولوا لماش یخدهنسض# یک ینیدلوا  

 یرنم عیفش هدد كلا ارتشا یر نداعفش یراقع كلم رب

 هدهجرد راععفش رکید ندشدلوا تا هعغش قح یخد نوجا

 ارتشایعب یرادقم یراهص> ودنک زکلاب هدلاح یرلق دل وای واسم

 .رارواسهدیابلط هعفشلاب یرلهصح هقشیندهصح دناعهعضشندبا

a 4 8 ۳ 

 ج

 رو

SR 



 یسهصح یهدراقع ر دلرنشم ائالئا هد ننی یشک چوا الثم

 روا هدقدناص هنسیرب زکلا ندکراش ییا یاب اکرش دحا

 .رولسهدیاذخا هعفشلاب یفصن زکلاب كنارتشم هصح وش كيرش

 هقدص و هه هکرولشالک | ندربصت و : هبیرتشم ۳
 هعفش هدمیسقت و هدراقع نالوا كلت ضوعالب یک ثراو

 نایب ید هدرلهدام ۱۰۲۷ و ۱۰۲۳ مکهتن . زالوا یراح
 .راتشدر روشوا

 هنیداریا كلا وس یکیا یظنفل هبیرتشم ینمب ریبعت وہ طقف
 دوخاب یندلوارقمینارشیرتشم«لوالآ وسهکه ل وش .رولوا ببس
 لوکنندنبپ دوخاتابلایسارتشا كنیرتشم عسفش هدبولوا رکنم
 نکیا رقم یعبب عیاب هدهسیا هدناعیرتشم كلمت هدردقتییدلیا

 یرتشم یک ییدمهلبدیا تابثا مس هلرب راکنا یعیب یرتشم

 هدنيلع میاب كلع هدلاح ییدتیا ید نیم هننیدلا نوتاص

 هب یرتشم هدنروص و هلفمالوا هدنېلع یرتشم هسخو بولوا

 هیلعءانبو شمقیج ندشرعت كلوب هلبرپسآ ا شلوا لامهجاق
 هکرولی هلبند اباوج اکوب .رولواشلوا عماجریغ ین.دارفا فیرعت
 هدهعفش . ردض رعت كيهعفش نالوا عوق ولاریثک فرعت و

 . ردقوب رابتعا هسیا هردان ردعوقولا ردان كلم هنیرزوا یاب

Eهه هرزوا ینیدالوا ۳ هدهدام ۱۰۲۲ « ىا  

 هب یرتشم کهدشرعتو نکیا یراح هعفش یخد هدضوعلاطرشب

 ی.دارفا فارعت قرەلاق جراخ ندضرعآ هعفش وب هلبریصت



E TEY 0 # 

3 E 

 یځد ضوملا طرش هبه هکرولب رو باوج هداکوب .زالواعماح
 هعفسش و هل رعت هه یرتتشم هدیوت هلتهج ییلدلوا ارش ءاما

 .زالاق جراخ ندش رمت

 ۱۰۳٩ یسانعم اللصق كنو :هسدلوا لام هجاق نه ۽

 . رولیشالک | ندناحاضتا تك مو ةدنح رش هدام
 ندماکحانالوا یراح هدمالساراد هعفش هکردءللوا مولعم

 سم رب هلفلوا یعم رغ هدهدنجا کالا مکح و ابا تولوا

 ی سرب ی هد وديا ارتشا یراقعر هدهسنحا راد

 اهاها ماس ناو . ردفو یمهعغش قح هدنا كعشش هلو

 . یرصلا دوعسلاوا

 ب هدام ٩۵۱

 یلعقح هلهجو هفنآ هدام ینعل (یسهعفش قح «عیفش)

 شان هات کک كنا ر اا (ردهتشک نالوات
 هراقعلوا دوخاب كراشم صخش رب هدهژاغم الثم یعب هدراقع

 . رونل وا قالطا عیفش هصخش لوا هسلوا قصالم راح

eسی هدام ۳  

 ند رشم كعضشو (ییدلیاقلعت كنهعفش قح < عوفشم)

 الاثم ههدنح رشهفن | هدامهک (.ردراقع) کج هلسهدباكلع ارج

 . روللوا قالطا عوفشم هبهزاغم نالبدیا رکذ

٩۵۲ eی هدام  

 هلیبیس یسودنک یب ( هعفشلاهبام كميفش « هب عوفشم ژ



| ES aR TEER SEE 

 الثم ۰ زدکلم نالوا تباث یسهعغش قح هدعسم 2

 دوخا هب عوفشم هلاخ لوا هدفدلناص راقع ر لصتم هنسهناخ

 .رولوا هب عفش ام
e هدام ۶ زتحح 

 .دکلمقوقح یک یهصح لویو یسهصح وص «طیلخ )
 ندصاخ رهن رب كنهسک رب هک هلیوش ( . ردکعد كراشم
 ر او
 38 هک وا هلا هم لوا الو یسهصح وص

 .رلرولوا طباخ
 e هدام 4 خب

 صاخشا) ردهلبرسک كنيش « برش ( صاخ برش إل
 یتس كنرلعرانم كنهروک ذم صاخشا یل (هب هدودعم

 هک ( ردیرش قح یهدیراج ءام نالوا صوصخ ) هنیرااوراو
 ندزو ید هدارو هرزوا یندلوا UR ەدەدام ٦

 .مللادبعو نکسم النه رولسد هدودعم صاخشا هنالوایغاشآ

 یک لنو هل- جدو تارف ( یعیدلوا عفتنم كموم اما إل

 هرات خیل وز زا مرام قم تام
 رولوا هب عوغشم صاخ برش هبلعءاسب .یاتسهفو ررد ( ردلکد

 هک رددوا مولعم . زامهلوا هب عوفشم برش عول و هدسلا

 .ردشعلوا فالتخا هرزوا لوق چوا هدنفرعت كصاخ برش
 رولوا هدودعم صاخشا رلنالوا هلراشنم هدر «لوا لوق



EOدم ۷  

 هرولند صاخ برش هنقح قلا وا ندو واخ ها ح

 .ردماع رهن هسبا رولوا هدودعم رغ صاخشا رلذل وا كراشتمو

 . ردلوف و نانلوا دا وش كەل

 زوو اهقف دو رو املغ ن و ا

 یخد رایضمب رکید هدلاح یراکدید ردقرق ناهقفم سکو

 هلګ هدهسا راشعد ردض وفم Î ر كسدمحم لرصع نه

 .ردشعا لوف یلوق قلوا زو یک یلوا یأر هدهدام ٩
 «صاخرم هرزوا ینیدنل وارک ذ هدهدام ۱۲۳۹ «ینات لوق

 قرفتم هنسضارا كنهدودعم صاخشا یوص رد لوش

 ر بولوا وح هح راو هشاهم كنرلضاراو . رولوا مسقامو

 صاخ برش هنقح یا ندرم و هکزالوا یذفنم هب هژانم

 . ةعفشلایف یاتسهقو رهنالا عمو نیکسم الثم رولیند

 کردن راع ندر ناینوایراح نفس صاخر «ثلاتلوف

 یهدنو و .رونل وا قالطا صاخ برش هنقح قل وص ندو

 هعغسشلا ف ییاتسهف ردٌهاق ین نفس رغصا دوصقم ندنفس

 . هعقشلا نم یاثلا باللا ف هب دنهو

 یحنحواهدهدام ۲۳۹و یلوق ی رب هدهدامو هل .یدعا

 . روبلوا شما لوق یلوق

 = ٩٩ هدام 8

 قاقز زامقیچیه (.ردکعد قاقز زامقیچ «صاخ قیرط)
 مام قبرط یخد قاقز راقبج ره یک یتجههلوا صاخ قیرط :



 هدلاح والواد یذفنم اصمت تمام قیرط که وش . زامهلوآ

 روک ذم یناحتا ص اخ قیرط یک ینح هلاق قرهل وا ماع قلرط ت

 قیرط هلیرالوا شا لصو هماع قبزط هلداشک ذفنم یتیرط

 یدارفا فررعت وش هیلع ءانب .ملمادبع زامهلوآ ماع روک ذم

 هدنروص وب . رداکد عنام ید یترایغا و ییدملوا عماج

 «صاخ قیرط : ردبللدیا فیرعت یآ هج ورت صاخ قیرط
 كناحا صاخ قبرط یدعا :رده رط نالو يلم كناحا

 . رارولیهدیا عنم ندکمروک ینسهقشب هلتهج ینیدنلوب یکم

 قرهجا وق هماع قیرط یناحا صاخ قیرط الثم هکهلوش

 كیهماع هب هلس راهتشا لصو هماع قدرط یروکذم قلرط

 .ینتنم ردو راتح در رازولیهلوا منام هنیرامع نداروا
 هلها كالع الام هعفشلا هب قحتسبال ىذلا دفانلا قبرطلاو

 . ةعفشلا نم نالا نالا ف هیدنه هدس

 (هردمسقنم هلصف ترد بولوا هدنناس لئاسم قلعتم هرگز

 4 لوا لصف و
 ( .ردهدننایب نیروجحم ماکحاو فونص زا

 هنلوا نایب یعاکحا هلبرافنص كنيروجحم هدلصف وب ین
 یک ییدتیا ددعت نیروجحم هلبتهج یددعت رج باسا ردقج
 ۱ . رولوا فلتخم ید یماکحا

siet ی که ته تو تن ناطق است سن سس a 



 س ۳ ۱

 یی تلفغ « نونج «رغص « قر . ردیدپ رم بابسا
 ثحندقر هدهلم ,هیناخ ردهفسو نرد «هماعلا ررض «كهلبا

 اما .ردقج ویدا اھا دیا داوم یرایکرد هلتیح ییدنلو

 ندرلنو .قاب هیهدام ٩٩۳ ردلکد ندر بابسا قسف درج
 یک ودا ندرخ تای همافلا ن ومو نوبت

 هدنکودبا ندر تاتا تلفغو هفس ند هدهسیا راو قافتا

 ماما هدهسیا ندرخ باسا هروک هنیماما قرهنلوا فالتخا

 نجام "یتنم هکردق وش . ردلکد ندر بابسا هروک همظعا
 ,ردلکد یحالطصا یر كللهاح بیطو كسلفم"یراکم هلا

 . راتشدر رونل وا حاضیا هدنح رش هدام 6 مکهتن

 هکردرانالواروجح ًاناذ «لواممق .ردمسقکیانروجح و

 دیقم هلباتومضمیراتبروجح «لواعون .ردعون ییا هدوب
 ندنسهبروهسمک نالوا ضب مهلا توم ضس هکە ل وش .ردرانالوا

 هني رار کیدی. راج روب كنب رانیاد ضعب وند را رقاو هبهو عیب هنسیضعب

 .ردعونعایاذ ندفرصت هدنسهداز ندنلامثلث و نده داناحبحرت

 ينا لصف كنننا باب هدهبه ناک تالبصف ضمت ر اداکوب مکه تن

 .یدشعلوا 3 و هدنح رش

 هک ردنال وا دقه هلا توم ضص یتروحح «ینات عو

 . ردنونګو هوتعمو ریغص ىع .ردهسمیک چوا هدول

 ,ردرفن یلآ هدوب .ردرانالوا ےک اع ےک ا مسق



FEتاتو ( 

 سلفم "یراکم و لهاح بیبط و هللا و نویدم و هفس ی
 . ردنحام "یتفمو

 هی هدام ٩۵۷ جی

 ( نونو ) نوساوا زیم ريغ هلرکو زی كرك ( ریغص )
 بیبطو نویدمو هیفس یی (ردراروجح اناذ هوتعمو) قبطم
 الثم ,ردقو تجاح هر هصااب یک سلفم "یراکمو لهاح

 دارفاو هلهحو هدام ۱۵۱۷۳ هبشارارفا ند هنر ربع ریفصرت

 . یدنفا ىلع زالوا حس

 هسلا رولوا رم ريغ «ربغص کنوح .یدلوا روححم ریغص

 هدنناف رصت هلغلوا لقعلا صفا هسبا رولوا رو لقعلا مدع

 هدکدریو نذا یسیاو هزيم ریغص اما بونلوب یلاتحا ررض
 نالوب ررضلا و عفللا نيب ندنکیدتیا حجرت تحلصم بناح

 . رولوا حس ینافرصت

 رولوا قبطم نونحم ارز . یدلوا روححم یخد نونجت
 قبطمربغ نونحم اما بولوا لقعلا دع یک زیمربغ ریغص هسیا

 هرخ هصاسار هلع ءاسو روحح اناذ هدننونح لاح هسلا رولوا

 هدنتفافاو وح لاح نکیا حح ربغ ینافرصت قرهبلاق تجاح

 تالبصفتو .رولواحح یتاف مت یو نذاالب هلفمالواروسحم تان
 رج كف ءوتعم هلبا زیم ریفص هرزوا یفجهلوا حضتم لی

 قبطم نونج هلبا زبم رغ ریغص هدهسلا رارولیپهلوا نوذأم هلبا

 . رات در رازامهلوا 7 هل ا رخ كف



e هدام ٩۸ -زجج 

 رحح ندنف رط کاح) هروک هب یناتماما (هسمک نالوا هیفس)

 هدبولواغلاب قرهلواهیفسریغ «دصقمندهیفس یهدنوب (رولیبهنلوا
TERیعرکب هدقدلوا اب قره واهفس اما . روهتسک  

 یلاوما ین .رولل وا عنم ند اوما هشداوا لاب هنشاب شب

 طوف ردو و دم هدهدام ۳۲ مک هتن . زالق اطعا دو

 وبا رولوا یراج ی فالتخا هدقدلوا غلاپ هنشا شب یمرکی

 ینیدنل وا EE هدهدام ٩٩۰ یسملنىد ا هدهدام و .دوعسلا

 كهفسبوبلوایرات الو رابل و یکدجو با هنیرزواهیفس هرزوا
 و رکن هشت و اح قجما یسلو

 ندنیدلوا هدکُغا فالتاو فرص یلام هر هدورب «هبفس

 ندنل اعحا كمما فرص یلام هر هدوہب هسبا یرح كنبصو

 رظن هنسودنک ید كمفس والا هیص ندنکودبا یا

 و ا نال دخیل یرخ نرخ او
 ماما طقف .یواطحط رحالاتوملاوهیذلارقفلا یل هلام فلت ال

 یسمار ین | کک اح نوجا قملواروجح هیفس هروکهفسوب ینا
 یضاقلا ر جالب باقلوا هبنسدرج هسمیکرب هسخوت بولرا یضتقم
 هدناف مصت قرهلراسوسحربغ یش هفس هکنوح .زامهلوا روححم

 هلهجووب هکوب لاح بولیبهنلوا لالدتسا ههفس هلیبس قملن ادلآ

 هبهلیح شادیا رایتخا ادصق نوجما بولق بالجتسا قملنادلآ
 یلقع بجومالب قرهلوا هفس یاضتقم یک ینیدنلو یلاتحا



 هما ینا یک وا یدمما :زدراو نلاحا ید هلاوما هعاضا

Eیا در  Eلو  
 هدیاف هلراتعا قلوا لصاحیلاوما هظفاحم هدر یهفس هدر و

 هام و یرادها كنلاوقا و حبحربغ یلافرصت رحا دعب و

 هدنالمتحمیکوب و .ردراو ررض هدهلرابتعاقملوب مزاتسمیقاا

 یراتهج ترضمو تعفنمیجیجرت هنیرزوا رخآ كیباج دحا
 .هنافکو هباده رولوا هل |یمکح كك اح نالوا روح هب هظح الام

 بسک هرج بولوا هیفس هسمکرب هروک هېلاراشم ماما هیلع ءانب
 یک ینجهیلوا رححنم دوخ دوخ هلکنو هدکدتبا قاقحتسا

 ندنکلودم هنکدنا حالص سک ق رەوا لئاز یهفسرحط ادم

 رو و ی هم اف تی وا تم

 ربتعمو حد یافرصت رج البق هرکصندقدلوا هیفس هسمیک رب
 كفلالق هدکدتبا حالص بسک هرکصندکدلدیا رج اما بولوا

 . راتشدر ردح رغ یافرصت نالوا

 رجال یعب هلسس یهفس درح هفسر هروک هد ماما نکل

 یافرصآ که رکصندهفس ضوع هلع ءانبو رححنم هلس عاخا
 E ودنک من الد هح الص یهفسیک ین> هل وا حس مع

 تافر صا نم عنصام .راتدر رولواحم یاف مت و لئاز یر

 دگدنع ةلطاب نوکت دسفامدمل عضامو ةذفا ن وکت داسفلا لق

 لعفام یضع یضاقلاناف یضاقلایلا عفر اذا یتح یلاعت هللا هجر

 . هیناخ داسفلا دعب عض ام لطب و داسفلا لبق



 سن 6۳ بح

 هحیالک هنهذم كنل امت هللا همر مظعا ماما هدنقح هبفس

 هم اپ هللا بلس اشا كيآ كما نج یعدآ لفاع هبلاراشم

 رد ناو يدا اغوا دشآ نعز رخ نقد ا
 ۱ هان ندنعب دل وا زل اح رغ یرایتخا كر نالوا العا نوجا

 هلهج ووش قلانداو قلالعا .ردشمامروس زوج ین رح كپفس

 . قارفا لا نامو ناسل ندرلناوسرتاس ناسا 6 روتوا تنانا
 . نکیآ هیلصاتمعن نابیلارابتعاو ناسللاقالطا هلهجولوا كرهدیا
 لام تحلو یلعا ناسالاقالطا هلغلوا ءدّناز تمعن لام تممن
 E . هبافکو هیاده رولوا شلوا یندا

 هللا هحر فسو یا ماما هکیرلشالک ا نده | تالصفت

 كهلاراشم مام یهدامو غرد داوا طسوتم یهذم كلا
 E . هباده رای و اا یهدم

 کای کد هرکصندقدنل وار ندنفررط ک احرب و

 .نالواقالطالالق كروحح دلرءهدبا رخ كف ی قالطا ین
 هرکصندکف ویو زا هسلوا زبحم ینافرصت یک یسارشو مس

 كلوا کاح اریز .راتحدرو ریونن رولوا حیح ید یافرصت

 2۵ مکح هجو لکنم هسخو بولوا یوتف هجونم یر
 ضقن کاج رکید یمکح یک ہدەیفالخ لئاسم كک احرب ات هکردلکد
 .رونل وا 5 ید هدنح رش هدام ۷۲ E هلند صدا

 هد هلت موب نکیا مزال هیلعیضقمو لیفت هداضق هکیمزملروک

 هلیضقلا دوحو انملس . راتحدرو یوجو هباده ردقو رانو



 نا ثیح نم هل ایضقم هیفسلا لعجب نا وهو دیمب لاعحا ىلع
 ةفينح ابا ناف هف فاتخم ءاضقلا اذهیش نکل هلرظن رححملا

 هبانع ءاضما ىلا جاتح ءاضقلل ال راصف هب له م هنع هللایضر

 رخآ ضاق نم رححلا مازلا ىلع یا رخآ یضاق ءاضما ىلع یا
 لجال روجحلا یعدلارضح نا مس دوهعلا مفرلاو میلطادبع

 یاشا ىضاقلا قلطاف هزاوج مدع ادي هنم ردص فرصت

 ناب راشاو اقلطم هفرصت صو هقالطا زاح لوالا رح لاطباب

 هرضحا ناب عفرلایف لام لا تسکعول هنا ىلا هیف دهتجم لوالارج
 هلعیضقف هنم ردص فرصت ىف ام ةموصطحا ترجو یعدلا

 هيلع اقفتم ريصإ هناف رحطا تا و فرصتلا كلذ لاطباب

 للا دبع هدعب هفرصت الو فرصتلا كلذ ذفتس الف
 كف كنضاق و و هب ضاق رب ینجوا هرکصتدنو و

 هسخو بولک مزال یسلبا قردصت هدقدنلوا ضرع یر

 يا كنضاق هدهسفالخ لئاسم ارز . مەديا لاطباو ضف

 هبدنه رولوا دفا عاجالاب یسرو رارق احیجرت یرب كير
 . نالا بالا

eهدام 4  af 

 كرلاد ینعع ( كنام ع ل ۳ ( ید نویدم )

 رج ندنفرط ؟اح) را رک دقت وا مکح هتسالفا ¢ هلسط ز

 فرصت هلهجور یک هبهو عیب هدنلاوما هک ات (.رولیب هلوا
 یلاوما نودم ارز .نوسعا ررض ثارا هسرلتناد كرهدیا
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 یرکید اب عب هددوہش رضع هش رکید هعضاوملا قل رطل الثم

 ین راقجالا امرغ كرهدیارارفاهلهجولوا هعضاوملاقبرطإ نوجا
 ک٣ یر كپفس یدعا . رارام وو: یلاوما كجهدبا افتسا
 هیامرغ ید یر كنویدم یک یفیدلوا نوا هدنافو رظن

 . قاب هبهدام « ۲ ۰ هافکو هاده ردنوحا هدیافو رظن
 لامعالا تئابخ نم نیدلافرضاو لامحالالقثا حتفلاب نیدلاماو

 هالا ناب هنغح هل وا رحیم هلک احرح قحا نودمو . هبربخ

 طقف .ردلکد یراح هدنو فالتخا ی هدمفس بوللو قاغا

 .ردطو رشم هلیطرش یسلدیا مکح هلیسالفا الوا یر كنویدم
 ندکدتیا مکح هایسالفا كموقرض نویدم الوا کاح هک هیوش
 هلسالفا ی ءادتبا یتح ردا رخ ات هسالفاوت اما هرکض

 .ردلکد حیضقافتالاب رو هسردیا رح مدقم ندزُعا مکح
 بانک ردلکد ط رش سالفالا مکح ءاد ثا هدهفسلاب رخ اما

 . راتدر و

 یواسماب ناز هنیرزوا یلامی.دینهب سلفم رک «نویدم
 ندنفرط ک اعیند هدنروصییا نوسلوا ساغم كرکو نوسلوا

 هنهذمنماما یخدرح هلسسنید .رونلوا رح هلسلط كنامع

 یدعا زوج یر هلیبس نيد مظعا ماما اما بولوا
 بج وم ىلع ىا راتخلا ةبالو بلس هدنوو .راصیالار ونت

 اد هنویدم رخ یا ینکو دیراجرغ هلقفوبرابتحالا



 . ردقحهنلوا ناس هدنسهملات داوم هللا هدام ٩۹۵۸ .لئاسم

 ییدنیا رثأت لر نوجا نيد و هفس
 تافرصل -

 لوش یر كنودم هلرکو كهیفس كرك هکردیلل وا مولعم
 .رولوا لطاب هللا لزهو لمتحم هخسف هکر ولاق رصحنم هنافرصت

 هخسف هکنافرصت لوش اما . یک هقدصو هبه « هراجا « عیب
 . زامهلوا یربثأت كرح هدنآ زالوا لطاب هلبا لزه و لمتحم

 .رون وا حاضرا هدنح رش هدام 6 ¢ هن .یک قالطو حاکن

 جوز یداقرب هلیسهیمست نیعمرهم روج هیفس اب نویدم ال
 هدیز ندنلثمرهم یمسمرهم طقف بولوا زاح حاکن هدکدتا

 هلهجووب ,رولوا لطاب یسهلضف بولک مزال لثمرهم هسیارولوا
 ی داف ترد «چوا « یا یک ینیدلوا زاحیسما جور ین دافر

 ندهبلصا مئاوح جور کنوح .رولوا ژب اح مونا جوز ید

 . راتشدرو یلیز ردشعلو

 روح نودم هللا روحح هبقس
 ا

 ترد قرف یهدنسهرا یرح كنودم هلا یرخ كهفس

 .رولوا ماع هنلاوما میخ یر كهفس «لوا هجو .ردهلهجو

 رج ادعب كرکو نوسلواشعازق رج البق كرك ییاومالوا ینعی
 كن و دم هک وملاح . زدیا ربات هنسهلح رخ نوسلوا تعارف

 رصحنم هدوج وملام هرزواینیدنل وارک ذ هدهدام ۱۰۰۱ یر
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 راتدر روللوا هیوست ندلامییدتا است | رجا دحل هدرولاق

 صتخيف نیدلاب رحطا اماو لاومالا می عب هفسلاب رجلا
 بسکلاب هدم) ثدح لام ىف هفرصت ذفنب یتح دوجولا لاملا

 ۳ . رخت تنم رد

 كن و دم مادام هسراتخا ءوس یر كمفس ءا هحو

 . راتشدر ردسالوط ندامرع قح یر
 رک ذ هد هدام ۹45۶ یدارقا كهفسلا روح تلا هحو

 رحم الاوز دعا یکی دلو ا ربعه هدنرګ لاح هرزوا ینردنل وا

 نکیا لکذ رسم هد وح نیداخلام هد به یووخوم لامه ید

 هد رح لاح ندلا روح هلهحو یدلدبا ناس هدهدامب ۱

 دوحوم هدرخنح رجلا لاوز دل روک ذمرارقا هشارارقا

 هدنرخ لاخ یک یبدلوا ربع هدقخلاوما تستکم رعنا دعل و

 راز رو نا رب یالوا تر تر
 : . یاثلا بابلاق هدنهو

 هدنرخ كيودم هرزوا یییدلوا ناس اشا < عار هحو :

 لکدح یخ رج سالفا الب بولوا طرش سالفالاب مکح رجال
 . ردلکد طرش سالفالا مکح هدنرخ كہقس نکا

e د ۰ = 

PO I ES AS 
 یدنلوا حاضبا هدنحرش هدام ۱ م هتن . زملیا نابرج .

 یی ( كنیروجح نانلوا رک ذ هدهفن | داوم ) هیلعءانب
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 رارقاو (ارشومیب )ك نويد مو هیفسو هلباو و ن وو رص

 هبه یلام رب هرخآ و نالوا راد هدننب ررض هلبا عفن ( یک )ل

 ( یراهیلوق تافرصت ) نالوا ضح ررض یک كما هقدصو
 هحنماکحا یرلهدام ٩٩۱ و ۹5۰و 1 ۹۱۷ ۹۷۸۶ ٩۷۹۵

 (یابزوررض ندیا تئشن ندنرالعف ودنک هدهسیازالوا ربتعم ]ل

 رکو نوسلوا دناع هلام كرک یکریغلام فالتا نازو ررضوب

 IT یک وضع طقو سن قالت
 ندمعاراظتناهنکف تقوندردوخا هتقافاو وح لاح اب غولب لاح

 هدنحرش هدام ٩٤١ ارز (.رارولوا نماض إل ندنرللام ودنک

 هسخو بولوا صوصحم هلاوفا رح هرزوا یییدنل وا حاضیا

 دوجوم ةدهاشمو اسح لعف هک هلسسوش . زامهلوا رح هدلاعفا

 .ردلکد نکمیسلدیا رابتعا نکیاناکو یسهداعاو در ندنشیدلوا

 هدکدتیا فالتا یلامرب روجح زی اب زی ریغ یصرب الثم هک هلبوش
 رابتعاو دع دوجوم ريغ یی یسملبق یک مودم كفالتا وب
 کر ولک مزال نالوا روا فلت كش نالوا فلت یلدا
 . هیاده رولوالوخد هباطسفوس بهذمو راکناقیاقحلاحوب
 یلتق هسخو بولک مزال تید ءدکدتبا لتق یر یصرب مکهتن

 اضتاینسمالوا لوتقم كمدآ نالوا لوتقم كما دع نكي ن اک

 هافک رولوا راکنا یتققح هدو هکردبا

 باطخ کنوح نا فوت هدصف یرابتعا كلعف هدلاحو

 ,ردفیلکت باطخ یرکید عضو باطخ یرب . ردمسق ییا
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 ندنلیق عضو باطخیسهلوا هذخآ وم هلبلاعفا كنیشک یدها

 هکیمزلروک . زمنا فقوت هفیلکت هسیا عضو باطخ بولوا
 و ردقهب یه هتشا فالتا بولوا بلقنم هنلام كار مان رب

 هدهدام ۹ مک ه تن . رز ولکمزال نامض هدهسع وب یدصق هدفالنا 1

 فالتایلام كنیرب زیم اب زیعربغیص هدنروصوب .یدتیا روم
 . زولک مزال توو ناش شا ل

 دا ندنلام كرس ندنف رطیسصو ا یسلو نایغ لدب

 هسخو .روللوا راظتنا هن رسي لاح هسغو یلام اما بولیدیا

 ۰ ررد نمهب دیا رابحا هب امض ندنرالام ودنک هنساصو اب لو

 . قا هب هدام 4

 الب هجورب نوسلوا روجح هبفس نوسلوا زوج یس

 فالتا لعف هابرارارقا درحم هدهسيا رونلوا هذخآ وم هلي رللاعفا
 یلام كنبرب هدنټواص لاح روححیص هک هلوش . زالوا تباث

 خام کدال یکتا فا
 لاح» :هک هسید غولبلا دعب طقف . قاب هیهدام 6۱6۷۳۰ .زاملوا

 «یدیاقح مرارقانالوا راد همکیدنا فالتا یلاموا هدع وابص

 «یدیا لکدقحروک ذم رارقا» نکل .رونلوا هذخآ وم یدمش

 .زاعلوا داوم هسلد

 تباث فالتا هلیسملبا رارقا یفالتا روحح هیفس مکهتن

 نذا الب یلام كئالف هفسلاب روج هک هلبوش . یک ینجهبلوا

 یرقم هللا قیدصت ینآ هلرقمو رارفا ینکیدتا كلالهتساو ذخا
3 



 ۱ قیدصت هدنرارفا و یروحح E 35 در ونک هم اخ روصح

 رارقاوب هدکدادیا رخكف هللا حالص بک هدم یک یجهیما

 هب رقه كلا دعب ندر هکراو:ردقوش . زلدبا هذخا وه هللا

 روایت ا لا اونم ندرقمود ىدا یم لطا یعقح كالا نالوا

 دیرارفا اما توناوا هدحا و لاه رقم هنیآ ید یییا ی ۲
 لالابر هدنروصو .زلدبا هذخا وم هسیارابوس یک ودیا لطم

 دلروححم زوس هسا رد مدیا لطم رةمو دنا قحم هدکرارقا

 هتلاب یکیدقنا هلالپسا هدهفس لا لاما تر طقف بولوا

 نا بو . ىلاثلا بابلاف هیدنه رووا لوبق هسردیا تابا
 ی تا را اف تارا نوک

 ندکدتیا عادیا اب شا لامر هروجحهبفس هس رب اذک ا
 ءدکحالص لاح لام بحاص هلغلوا حلصم هرفس لوا هرکص
 هدمداسف و ردح لاح ید روححمو مدیشعنا عادیاو ضارفا

 فالتخا ود مدیشملبا كالهتسا تقولوا هلکعا عادیاو ضارقا

 لالا بر اما .قاب هن هدام" ۱۱» .ردکلام تحاض زوش راهتشیا

 حالص بک نس نکل مدیشعا ضارقا اب عادا هدکر حح لاح
 نس نماض هلکمنا السا هرکصندکدلدیا رحح كف كرهدیا

 مزال نامض هلتهح مکی دلا ااا دم کو داق لاح روححمو

 لالا بر بولوا كروخګ زوس هدنراکدتا فالتخا ود زلک

 ردرونح هاما ید وجو هدندب هرکصندنکف رخ كلام روک ذم

 . لوالالصفلاق یناثلا بابلا هیدنه



CEEهوا ده  

 حیضوت وید یک ارش و عیب هبلوق تافرصت ی هدهلج
 عهن « لوا عو ETE چوا هل وق تاف رمهت ارز . یدلدیا

 ريع « رخص . یک هقدصو هه لوق . ردیاف رصت نالوا ضح

 فووت هنئزاحا لذت و بولوا ریتعم ینافرصت و هسا رولوا

 . قاب ههدام « ۹۹۷۰ . ردقو رح هدنافصت و ینعع . زملبا

 7 ا ىد ەدەدام ۳ مک ەتن

 هرخآ . ردهیلوق تافرصت نالوا ضح ررض « ینا عون

 ههوتعموربغص ندنفرطیسا و هنافرصتو .یک كما هه "یشرب

 ۱ رز ی
 . یدنلوا رک ذ یخد هدهدام ۸۵٩ مکه تن . قاب هنسهینا

 تافرصت نالوا راد هد ررض هلا عه « ثلاث عون

 هردناف صآ وشنال وا ناس یشدلواریتعم هدهداموب هتشبا .ردهل وق

 یض یدنک یرابتعا مدع كنفرصت عون و زی یفض طقف

 فرصت هلاکولاب نوجاربغ هسخو بولوا هدر دش یدلوانوجما

 . راتم در ردح رصع هدهدام ۱2۵۸ ییبدلوا حس هشا ر

 كالمسا یلام كنیرب روجح هیفس رر اب سلفمر (الثم )
 دوجوم هدرحح تقو هسرولوا تباث هلبا هني ی الهتسایب ودیا

 زیعربغ قجوج رو یک یجهلک مزال نامض ندللاوما نالوا
 لاایف ( هدکدتبا فالتا لام كنبرب  نونحم اب ا هسلوا
 راظتنا تیرا لج هسیا قو امو € ناک ) ندنلام یدنک

 دازون لفطر یتح , دوع- اون او راتعدر (رولک مزالژ كلدا



 ی

 مزال نامض لاعا ف ها رنک بالق الاب هتسهروراق كنیرب
 هلرهدیا افلا هشنآ ذخالاب یعاتم كنبرب رفض رب یک یح لک

 ,راتشدزو هدیدج یاواق رولک مزال نایض ها كالهسا
 رام

 ضمب ندنس هدعاق رونلوا هذخا وم هلیلاعفا « نیروحح

 هدعاق هدنقح هماشتسا لئاسموش هکردشعلو ائتسم لئاسم

 . روللوا درس ها

 ندمیلست هوجو ندنفرط یرکید هروحح ییص « هدعاق

 هسقیا كالبتسا یلام وا هدوا هدیونلوا میلست لام رب ةلهجورب
 هروک هبیفاشماما هلبا یناتماما اما .زلک مزالنامض هروک هنیفرط

 .یورقناونذالاف هبناخو هماستلالبق راتشدر رولک مزال ناض
 : هک هلوش . ردیا عرف هدیدع لئاسم هسرزوا هدعاقوب

 ی
 كنیرتشم هرزوا ییدلدیا رک ذ هد هدام ۳۸۱ « هلئسم ۱

 یلامرب هزیم ریغیص هسمکرب هلغلوا طرش یسلوا زیعو لقاع

 هنیرزوا زی ربغ یص هستیا كالهتسا هدوا هدیودیا میلستو عیب
 . زلک مزال یخد لام نامض یک یجهیلک مزال كمریو یبیم نمت

 هزاحا

 ك شا هلهجو ینیدنلوا ناس هدهدام ٤٤٤ « هلئسم ۲

 هن ونګ هاب القاع ربع یص هسمک رز هلن وا طرش یسلوا ربع و لقاع



 تسس نل تس

 مزال ناض هسشا كالهتسا هدوا هدیودیا ملست و راجحما یلام,

 . یک یکیدلک مزال راجا لدب . ز
 نهر

 كله ص هرزوا یتیدلوا ررح هد هدام ۷۰۸ « هلئسم ۳

 یلامرب هنونحم اب یص لقاعربغ هسمکر هلغلوا طرش یسلوا لقا

 یلاض كنهر هستيا دلالبتسا هدوا هدهسنيا ملستو نه

 . زلگ مزا
 ضرق

 هدک دنا الاسا اها وا اط رف لاو ار و م ع

 هروک هیفاش هلا یاتماما نکل .زلک مزال ناد نف رطلا دن

 یص لام لوا اما . یواطحیط حسحصلا وهو رولک مزال نا

 یسعلو يتح هدادرتسای ا كننحاص هحنلوا دوحوم انع هدین

 قفتم یسالک مزال ناخ هحلوا فلت ریصقت الو دست الب
 . هماسقلالسف یواطحطو راتدر ردہل

 یسییام نانلوا عادبا هروجحمیصیلو نذاالب «هلئم ه

 یص طقف .زمك مزال نامض نیفرطلا دنع هستیا كالهتسا موقر
 : رولوا نماض هسا كلام ییام نانلوا عاديا هنیردب موقر

 . ردشعا رو تاللصف ضم ید هدنح رش هدام ۸

 یصیلام نانلوا هراعا هنسودنک یلو نذا الب « هلئسم ٩

EOارز قاب ده منام عزا هد  

 کو بلاح .ردکح هلک مزال دقع نامض هلک مزال نامض ءدلئاسم



 “~~ 0۵ س

 ناضو رود فسو یا ماما نکل .ردلکد ندمازتلا لها یص

 . راتشدر ردلها هلعف مازتلا هسیا یص .ردلعف نایض
 قرف

 یلاهكنر هراعالاو عادیالاوضارف الا قسالب < یصیدع)

 م زال نامضهد را هلئسم وب هدلاح کی دلکمز ال نامض عام الاب دک دسافالتا

 1 ۱ .یواطحط یدشلدیا نا حرش هدهدام ۷۷ یبس تاتفاگ

 هدام یجزکس یللا زوب زکس هدهبه باتک « هلئسم ۷
 ها هدتساف هه هرزوایتیدنلوا رک ذ هدهلئسم ۱۵ یهدنحرش

 هدهسا نومضم هترزوا هل بوهوم «لام ناللدبا ملسا و هره

 هدوا بولوا روجح یص هسمیک نالوا ملستو هبه هلهجووب
 . زلک مزال ناص ها كالهتسا

 تکرش
SRریو  

 .زلک مزال نامض هسا لالمسا هدوا هدیور و ینلمر هروجحخ

 یص ۳ ارز . یدلتد هسلدنا ملست لام مدهدعاو

 تید هستیا لتق یآ هدوا هدیودیا لس یدبع رب هروجح

 یلام هسمنکرب هکردوش قرف هدننس سن هللا لام ۰ رولک مزال

 یتمصع كلام کنوح .رولس هدا نکم یک رد هفالتا

 یتمصع كکو لع اما ںولوا یالوط ندنقح كنحاص لام

 یالوط ندنقح كنسالوم هسخو بولوا یالوط ندنسف قح



 دی ا

 یرتغیک ینیدلوا كلام هک اهنسا ین آ یمالوم هیلعءانب .ردلک
 . هماسقلا لسق راتعدر ردلكد كلام هنکع هک الهتسا یک

 یک هدام هد

 ( یبس هدقدنلوا رجح ندنفرط اح نویدمو هیفس )

 هسان رب یغیدنلوا رجح یشان ندنید اب ییالوط ندهفس ین
 روحح هرزوا ینج هنل وا حاضبا هد 0 داهشا هلا ناب

 فالتخا هدنن یماکحا كنبدلاب روحتحم هلبا یعاکحا كهفسل
 نالعا ژ یادی وا رحح یالوط ندید اب ندهفس ندنغادنل

 ( ۰ رول
 نوسٌلوا راکنا ییدلدبا رح هکردوش یحاضیا كنهدامو

 یک ینادلوا قیال هما ی داپشا هسرزوا رخ نوگ
 دما یا یغیدنل وا ارحا یالوط ندهفسا ند «رُه

 هک هل وش .رولوا فلتخم هلضالتخا كن ءاسا احا دل رخ کن وت

 لام هرژوا ینیدلوا روکذم هدهدام ۱۰۰۱ نیدلا بسا ره

 ندشدلوا رتومهدنقح ثداح لاماما بولوا روههدنقحدوحو

 نالعاندنفیدنلوب لماش هلاوما عیج هفسلابب ب رج هکوب لا
 لام كروحح هدردقش ینیدلوا نیدلا بس رخو یفیدسشل
 ج هدرو .رولشالک | ییدلوا حر یفرصت هدنقح یندا

 0 هلبملط كنیاد یت احسا رولوا ی الوطندنب

 یروجح ابقحیافیتساتنیادوا هک ات ردیلعا نالعاو نایبیخ



 هیدنهو هیانع نوسلوا عفترم یروجتح هلیسسلبا ارا
 . ثااثلا بابلا

 ؛ا هفس تیروحح نالعاو داهشا یعا یمکح كبهدام و

 زکید یک هوتعمو نونو ربفص اریز .یدادیا صیصخت هنویدم
 راقدلوا روح اناذ قرهسلوا جاتحم هک اهن رخ نروححم

 اب مکن . زما نارج ها زانآ یک كتهدام و هلتهح

 انعم عنم ندتمنص یارجا یخد یر كناتک یک لهاح

 ُذ یک ینیدلوا تحاح هالعا هلتهح ییدلوا
۰ 

 چ هدام ۲ رج

 . ردح بئاغلا ىلع رج
 كنهسمک نانلوا دارم یر ندنفرط اح إل هیلع هان

 اح ین ( یروضح ) همکح سلجم كنویدم هلبا هیفس ی
 اب یکیدتیا رم كرهدیا بلج هیهمکح روضح یرلنوب
 دنبابغ كنهسمک لوا یب ( ابایغ بویلوا طرش ) یسلیا
 دهسا اضف هجو نمره هکنوح (.رولوا حک یرج یحد)

 ۱۱ هفس الاثم درحم هک ردنوش یسلوا اضف . رداوتف هجو نم

 -د یلوا یوتفو :ردمزال یمکح كا بویلوا رححنم

 یواطحط ردقو راکناو یوعد و هبلعو هلیضقم هکر دنوش

 5 ناح هحنمکح یسهدام ۱۸۳۰ كنەلع هحرک یدعا

 دقو مکح هجو لک نم رج .دهسیا طرش یروضح كنبفرط
 فسم هسلا هداوفو هنغئدلوا یوتف هجر نم بولوا



 بسم ۵۱ —

 روححم روضح یخد هدو ی هشدلوا طرش یروصع

 ودلکد طر

 رخ خال هدنتساع هل اباغ هلهحو وش 6 طقف )

 یشریدل. هنتسودنک كنفیدنل وا رغ یه ل رک هبسیک لر

 ینکیدلدیا رح كنهسمک لداعر یدربخ لوصو ( ردط رشا
 یربخ و روححم صخبش بولوا لصاح هلسملیوس هر وجا

 ربغ یک ینیدلوا ماع رح نوا بیذکت كرکو قیدصا كر
 یربخوب یخد روجح هدیودیا لاصیا هروحح یربخ وب لد
 . ردهیوب مکح ید هدنذا .رولوا مام هنب هديا قیدس

 هروجح ینی ( هنسودنگ ی رخ ینیدنلوا رج ) هلعءانب
 ( نالوا عقاو ردق هتقولوا بویلوا رجحنم هث دلوا لصاو

 ( رولوا إل دنانو حین و ِ یرارفاو دوقع إلو ینافرس

 دوقع وللثم رارقا اذکو یکهبهو مس لوا ندربخ لوصو ی
 تااثلا بالا هیدنه رولوا ربتم یفرصت

 هنه ذم ثافسو یا ماما مکح نالوا راد همفس هدهدام و

 رححنم هللا هفس درګ هبفس هروک هدم ماما اما بولوا ی

 ا رج ندنشدل وا جا ع هرج كل اح هلتهح ییح هل

 یدو یددلوا مزال ىلاصيا 9 كسب

 هه هدام ۵٩۱۳ چ

 . زام هل وا رخ س قسف درج

 قساف هلا لصا قسف هلرک (هنش نالوا قساف) غ



 = 0۸ سم

 E نوش Al یر ف درو نوشلوا

 بل ف در هک دما فارساو ردس یلام) ىع هقدلوا

 سه كنهتمک نالوا قساف ارز ( نمهنلوا رج ا) قافت الا

 هدام ٩٤۷ و ۹41 مکه . ردراو یتح هتیالو هنیدالوا و
 .راتع در یدشعلوا ناب یخد هدنراحرش

 هل هلوا هلبغولب قرهلوا قساف كنهسمک رب «یصاقسف
 دی ولوا غلاب قرهلوا قاف رعو لداع یخد یراط قسف یک

 . نیکس» النم رولوا هلیسلوا قساف ندهرکص
 . وبه EE هد یا د ي هل ها دم هدللام اما

 ه۸ یحاضیا هکروللوا رخ هروک هب یلاعت هللا امهحر نیماما

 ِ یدک هدهدام

 ھل هدام A4 زوم

 ناسک ضمب نالوا یرضم هموم یک لهاج بیط )

 ( ۰ رونلوا رح ) نوجما عفد یماع ررض ( یخد
 تراشا هنغیذلوا ناک رحم نااش هقشب اهد هلکمانید «یک

 ۰ ردن رابع ندسلفم "یراکم هلا نجام "یتفم هدوا هکروشاوا

 : )مدیا حاضبا یجوا وش یدمش

 یاکلهم هب ودا هسا كرەىملسو كرەلس لهاح تیط

 نامر ییدرتسوت شا ترضم و هدبودیا اقسا و اطعا

 . یواطحط ردهسمک نالوا ردتقم هررض "هلازا

 یدوم هررض یی یهلطاب لبح هسان « نجام "یتفم



#9 
 ا ی

 یلالحو ليل یعارح و ندا اتفا لهح نعو ملمت یراهلبحا

 قلطم دارلا سلو .ردهسمک نابن تالامم هنکیدتبا حرج

 یرصلا دومسلا وا ر لا یهو نا هر
 ةعفشلاو ةكزلا طاقس اک با ساسلا معي ىذلا وه نجاملا

 یف یصاقلا تدا ی هزاز اهج وز نم نامش یتح ا و

 نم كرابلا نا لاق .رحلا ىف یواطحطو رججلا ىف عون

 دوعسلاوا رفاک وهف اجور نک نس یک در نا ا سا

 یمسا و دوخام ندنردصم نوع نحام هکرارد نجام لحر

 كسان . ردکعد ظبلعو بلص بولوا هلاح هلیمض كميم ید

 زسراع ین نایملیا تالابم هّیش یتیدیاو ناما رذح ندنزوس
 ندابا ةلقو هحولا ظلغ اوك . ردهدنسانمم هسمک زیبابحو

 . ردلکد ضح ینع تیک و و رددوا

 یاو كنسودنک هکرولبند همدآ لوش « سلفم "یراکم

 هدلاح یفیدلو یخد یسهراپ قجەلا نوتاص وللثم یفیدلوا
 یسلدیا میلست هرجأتسم كرلنوب هرکصندکدرب و هیارکینراناویح
 كرهديا داتعا هتنژوس كنیراکمو سان .رابا افتخا هحنلک یقو

 یی راو موقرم "یراکم هدلاح یرلکدریو یندهراپ نیش اضعب
 یامز باهذو جورخ هدوصقم لحهلرب فرص هنجماوح یدنک

 بس هنفلت كسان لاوما هلهجو و بودیا افتخا هجشدبا لولح

 هدنامز یرلکدسا وزرآ هسرادوصقم بوص سان یک یراقدلوا



۷ e .9 ۳۳ 

 لا ىف هیدنه رولوا ثعاب هنتوف كني رادوصقم هلرهبمهشبتب
 1 رححا نم لوالا

 دسفمندبا داسفا یتایداو لاوماو نادبا یکرانو یدعا

 ۳ شا رزق نوا یفد كلا ررض
 لا نع یهنو فورعلاب صا روک ذم عنم هکرارونل وا عنم

 . راتګ در ردن دناسف

 ردکعد نم ندلم یارجا دا ندر .دنو طقف )ل

 رانو ىع ( . ردلکد هنسانعم عم ندهلوق تافرصت هخو

 ردلکد ندنباپ رح یک یفیدلوا هدمفس یرلعنم هلهجو وب
 ان هستاص یجالع رجملاو عتلادمب لهاج بییط هيلع هانب
 ساوتف هدیودیا اتفا رحطادعب ید یحام"یتفم یک ین> هلوا

 رانو هکردیا تلالد لاوحا و . رولوا راح ا تباصا

 اواو ریون ردیسح عنم دوصقم ندنراعنم و ری
 . راتم درو یواطحطو

 م هر رول وا رح هدالوا هرقف هدهلم هدنروص و

 ربصتلا نا لاقدقو یدروولوا یلوا یدیا هسلبند رونلوا

 درلن دبا عج ی هبرورض مئاوح و هلرارکتحم . ییانمرد عدرا

 2 ینغج هنلوا قالا هحواوب ید كراندیا زواج یعس هلتمیق
 انع یو فورعلاب نما نکل . ردراشملبا ناب املع

 . ردیلمالدبا رصق هرانوب هلغلوا عسوا یاب

 وخاكمنا تشت هنسارجا تعنصو تفرحرب هسمیکر اما



 a I ا 7

 س ا س 1
 قاغا هروکذم تمنص هدلاح ییدتسیا كملبا مت یرلنو
 هد زیمهتسا یکیدتا ملعت اب ارجا یتعنص وب زب هبهسمیک لوا

 رونلوا ناتش هدهنآ هدام مکه تن . رلسهدیا عنمو رخ 2

 . راتح در
 گم هدام = ٩۵

 تعنص یک كلبزرتو قلیجابوب ( هدوشراجرب هسمیکر )
 كنهسمکوب (یابراتراجمت ابتعنص لوا هدیودیا ارجا تراجب
 لوا ود رویلک للخ هزمسکو راک مزب ال ندننراجتو تعنص
 ( .رل صهر دنا عنمو رح ندارحا یتراحم اب یو یهسمک

 یرایرد یکیدتبا تغابد هدبودیا كلغابد هسمیکرب الثم هکهلبوش
 رج كوسم و فا را مقوا یقه کت
 مکه تن حیقنت زاملوا عاتسا راهسنیا بلط یغعنم ندکلغابد و

 فابرا هروک ذم تعنص هدکدتسا كما لعق یتعنص رب 3

 ینبدلوا ررحم هدهدام ۲۸ یک یراکج هبمهدیا عنه 9

 كناکد کلوا هدبوحا ناکد هدنناب یاد کد هنسک رب ءرزوا
 .راتشدر زامهلل وا دس ناکد ینکیا هسل وا دساک یساطعاوذخا

 هدهفلاس هدام هکردوشقرف هدنسهرآ هدامو هلا هفلاس هدام

 < ون . روش وا راشتخا صاخ ررض نوما ییفد كماع ررض

 فد كصاخ ررض هسلدیا عنم هدهدام و اما بولوا زا اج

 9 در مش 5 هکر ولک مزال یرابتخا كصاخ ررض نوجا

 . زامهنلوا هلازا هلبلثم "



 4 یه ETE te 5 دا ایا ار ۳۳ جن

 مگ( یا لصف روح
 ( ردهدنناس لئاسم قلعتم ههوتعمو نونو ریفص و

e هدام عج ٩ 

 تافرصت كلآ هم هسریو نذا یسلو كزيء ریغص )
 هدنقح موفم ریغص یک هبه لوق درک ینعب ( الصا یه وف

 هدننن ررض هللا عفا یک ارشو عیب رکو و وا عف

 ضح ررض یک كم هه یشش ر هرجا كرا نوسلوا راد

 (٠ زالوا ذفان هلببهسریو تزاحا یسلو و ( حب ) نوسلوا

 لقعلا مدع یص وو و او کی نک مدع و .راتګ در

۳ 

 هدنح رش هدام ۹٤١ کودنا نوجا یسهدناف كموقیص هلغلوا

 و ونا
 هلغلوا هوم هدعاق یراح هدنالماعمو دوقع هفاک هدام و

 .رونلوا رادتبا هب هلئسم حبضوت هلبرک ذ کالئاسمضعب عرفتم اکو

 کز هدندامعاا كع ی رکذ هدهدام ۱

 یطرشوب بولوا طرش كما رودص ندزیعو لقاعیتمی ندنلها
 . رولوا لطاب عیب نایلوا ز اح

 هراحا
 كنیدقاع هدنتح كنهراحا هحشح وم رلهدام 26۸ و ٤

 | .ودلطاب یراختتساو راجما لزم ربغ ربفص هلفلوا طرش یتیلها

1 



 غلابو لفاع كلیفک هدنداقعنا كتلافک«-نجوم هدام ۸
 . ردلطاب یتلافک كننص هلنهج دلا طرش یسلوا

 هلاوح
 یسلوا لقاع كمملع لاو كهل لاح هحنمکح هدام ۵6

 ندنرو یسعا هلاوح جروب هنیر كريم ربع یص هلغلوا طرش

 . ردلطاب سلا هلاوح جروب

 نهر

 طرش یسملوا لقاع كنم ص هلا نهار هلهحو هدام ۸

 .رولوا لطاب نهر هسرولوا لقاعریغ یسیریولو ندرانوب هلغلوا

 تاناما :

 یرللوا لفاع كعدوتسم هلا عدوم هلهح و هدام ۹

 یسملا لوف یهءیدو و یعادبا كریم مع یص هل فلوا طرش

 لقاع لریعتسم ربعم هحنحوم هدام ۹ 2 E حس ۰

 یاش ساو رغ ر ی و
 . زالوا چیک

 هبه ۱

 رد ط رش یملوا لقاع كمهاو هلهح و هدام

 . رداکد حی یس هبه

 لفاع ۳9 هد را / ۳ هلهحو هدام ۳



۱۳۰ AF I 

 سس
 ینجهلوا دانتسم ندهدام۱2۰۸ یکی دلوا طرش یرللوا زبمو

 هلغلوا طرش یرالوا زیعو لقاع كبراضمو كلالا بر هرزوا
 مکه تن .رولوا لطاب هبراضمو تکرش هحنیلوا زیعو لقاع رانوب

 ۱4۳و یسلوا لقاع كنيدقاع هدهعرانع هلهحو هدام ۲۳

 ۳ فا تی ید هدیه هجوم هدام

 تاقاسمو هعرانم هحیللوا لقاعربغ نیدقاع دحا هلتهج ینیدلوا

 . رولوا لطاب
 تلاکو

 لکوم یی یلیکوت كزيم ريغ یص هلهجو هدام ۷
 ۱:6۸ یک یغیدلوا لطاب ا لکو هنروما یر قرهلوا

 لقاع ربغ هلغلوا طرش یسلوا لقاع كلکو هحنجوم هدام
 . رولوا لظاب ها فرصت هدهسلدیا لو

 حلص

 یسلوا لقاع كجلاصم هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهدام ۳۹

 مکهتن . زالوا حبح الصا یحاص كزيم ربغ یص هلفلوا طرش

 . ردلطاب یسارا كص .هحاذجوم هدام ۱

 ۱ . رارفا

 هبلعءاس .ردط رش یسلوا لقاعالرقم هجوم هدام | ۳

 هبلع روجحلا ىصلا . رداكد حیح یرارقا كن هريغصو ريغص

 تررقا غوابلادعب لاق مم هنذا ربغب ناسنا لام كلتسا هنارقاول
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 الطاب ناک لاق ناو همزلب اقح ناک لاق ناو همزاب م الطاب اب

 یروط رارقا هنم دجوب ۸
 ۱ تداهش

 یل هدبعالم الثم هکهلوش .ردلکد لوقم یداهش كنص

 . زاعلوا لوبق هسا تداہش یص همباقو نالوا هدنرارب نووا

 اق
 یساضف كرغص هرزوا یدال وا رک د هدهدام ۶6

 . ردلکد راح 1

 چک هدام ٩۱۷ حبس

 لوق إل هرزوا یتیدنلوا رکذ هدهدام ۸۵۳ ربع ربغص)

 لک نم یی ( ضح عفا هدنقح یک ) هقدص و ( هیدهو هبه
 یزاحاونذا كنسبلو فرصت نالوا) عفان هلا یویند عفنهجو
 یسمالوا ربتعم كنتاف رصت كار ریغص ارز (.رد ریتعم هلسهسا وا

 ررض هدنناف رصت هلهحو یدلدبا نا هدنح رش هدام ۷

 ربتعه هلغمامل وب ررض الصا هدف رصت و بولوا ینم ه-لامحا

 طرش یسشوا یش رب عفا هررغص بوهوم لام طقف . رولوا

 . یدشملدبا ناس هدنرلح رش كرلهدام ۸۵۳ و ۸۵۲ یتدلوا

 راجمالاب هرخآ نوجما لمع رب یف « زیم ریغص ےک ەتن
 قاقحتسا سک هرجا هلهجو هدام ۹٩ هسا اها ىلع روک ذم

 یسشرب هرخا هرزواییدنلوا ناس هدهدام ۹ ( وز .رابا

 ررض هدنقح یک كا ارا و رارقاو هقدصو هبدهو £ هه

0 



 نالوا ) رضم هلبا یویند ررض هجو لک نم ینی ( ضح
 ارز 6 .زالوا ربتعم هلس هسلوا ینزاحاو نذا كنسلو فرصت

 ین هلماک تلها نوا یسلوا ربتعم كيهراض تافرصن یو
 كلضک هدنداقمنا كتلافک هدهدام ۸ هردطرش غولبو لقع

 لابو لقاع كهاو هدهدام ۸۵۵ و رّدطرش یسملوا لابو لفاع

 یویند ررض هدنو .ردینیم هببس وب یسلنید ردطرش یىل وا
 رظن هدنقح ید یهج یصلو یورخا عه ارز . یدلسد

 عش هدنافرصت یک ضرقو هقدص هيلع ءانب . زامل | هرابتعا

 زالوا حج هانعل وب یوند ررض هدهسلا راو یورخا

 هدنح رش هدام ٩۷۲ یشدنل وا فالتخا هداتحضرف . ی واطحط

 . رونلوا نایب
 شویف ردق وش نالوا هدنتمد یسصو «ریغصرب هلتهجو

 ,یدنفا ىلع زالوا یخ روب نم ءاربا هسلیا اربا ی ندنقح

 ربع ریغص یتافرصت 5 هقد صو هده و هه هلتهج و هی

 زب یلطاب فرصت هکنوچ . زالوا زئاج هسلوا زبحم غولبلادمب
 هکرکم . ردلکد تزاحا لپاق هسیا لطاب فرصت . رولوا شلوا

 . هلیدیا دقع هلبا فنأتسو دیدج دقع غولبلادعب
 هلس هسر و نذا یسلو هتافرصت نالوا ضحم ررض یک و

 یسل و كربغص هکرولوا دافتسم ندنسلوا ناسینجهیلوا حیبح

 هقدصا هیده اب هبه هنیرب تاذلاب یلام أریفص یضاق اب یسیصوا
 . راتم در قاب ههدام «ه۸» .زالوا حس ها

۱ 



 روکذم فرصت یالطب كنسهرضم تافرصتی کوب كز ریغص
 درواغ لام رب ریش اما نروار یقتلوا ءدنلام یلت9
 هدهدام ۱26۸ ینحهلوا دفاو رتعم هسلا ردا فرصت هلاکو لا

 (یدوقع نالوا راد هدنب ررض هللا عف اتاذ امال .ردحرصم

 (كنسلوژ هسيا رولوا نوحیسف یدنک یافرصتو یدوقعو
 افوقوم هنتزاحا و كنسودنک نذالا دعب اب غولبا دعب دوخا

 لوا هيا رولوا ةلاكولا قیرطب نوجحما رمغ اما ( رولوا دقعنم

 .زالوا دقعنمافوقوم هنتزاحا كنسلو بولوا دفا هرزوا مغ |

 یرصلا دوعسلاوا روشلوا ناس هدهدام ۸ مکه تن

 ۱ ییاوش هدنتس مدعو تح كنزاحا هدنافرصت داع هریغص

 . رولل وا درس هدعاق

 لرخص یسصو اب یسا و هاریغص کف رصت یھ «ىلوا هدعاق

 فوقوم هنذا هدقدپاب یسهقشب یفرصت وب رولیبهباب ین آ هدنلام
 عولل ادم یک یجهلیبهلوا رداص ندصو اب یو نذاو .رولوا

 .رولسهلوا رداص ید ندسص هننوذآلادمب اب

 كنبص یک یفیداوا فوقوم هنذا عیب كنيص هلتهج وب
 اپتا ارز .رولوا فوقوم هنذا هدوب هدکدتبا عیب ینجا یلام

 كنيصو اب یلو ءادتبا تافرصتو بولوا یک نذا ءادتبا تزاحا

 كرات ءاهتا والك ینیدلوا ذفان ها ل تالاا نوذأم یصا

 . رولوا ذفا ید هلسزاحا

 یسصو او یسلو كرینص هکفرصت یه <« هيلا هدعق
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 هدبوباب فرصت وا ینجا اب ریغص نمهیاب هدریغص لام یفرصت وا
 راع یفرصت وا یص هینوذلادمب اب غولبلادمب اب یصو اب یلو
 رشع یناثلا باللایف هیدنه ردهلطابتزاحا بویلوا زن اح هسلوا

 . ام ةدايزب رحا نم

 لطاب بولوا فوقوم هنذا یسهبه كنبص هلتهج و
 هدکدتا هبه الوضف یسیرب ینجا یللام كربغص یک ینیدلوا

 . رولوا لطاب بویلوا فوقوم ید هبه وب
 هلا عفو یالط كنهعفا رغ و یذاف كنهعفا تاف رصت

 یتهکحورس كنتیفوقوم هنذا كنافرصت نالواراد هدننب ررض

 هل رابتعاقملوا لفاع «زبع یص هکهلبوش .رولل واحاضیای | هجورپ

 هنسودنک بولوا روصق هدنلقع یک ینیدلوا هاشم هغلاب لقاع

 تواوا لات قاطع للط ما زاخا ییاتوا هوس نا

 , ردت یالو هنرزوا یص لوا لربغ هدسالوط ندنو یتح
 هغلاب هدننافرصت نالوا ضح عفت هتسودنک یص وب یدعا
 قاحا هلفط هدننافرصت نالوا ضع ررض یک ینبدنلوا قاحل ا

 هلربفص هدنافرصت نالوارتاد هدننب ررض هلباعف اما .ردشفلوا
 عفن ریارب هلفملو یلاتحا قلوا ررض هلبتهج یلقع "یناصق
 هدکدرب و ندا هریغصلوا یسلو ندنکو دا ا ید قعلو

 نوجما رینص یسلو ینمب ندنکجهدیا حجرت تحلصم بناح
 روک ذم فرصت ندنفجهلوا كعد شمروت تعفنم هدفرصت وب
 : حیقنو یواطحطو دوعسلاوا رولوا حح

٠ 



 ما

 أ یاف مصت عون و ۰ رکصندکدلرب و نذا هزيم ریفص هلعءاب

 یسلو هدب هدیودیا فرصت نذالالسف یک ینجهلوا حییح

 فرصت نذالالف ربع رخص مکەتن .رولوا حس هنب هسا وا زج

 یص لوا دوخا ندقدنلق نوذام ندفرط یسلو هدعب هدیودیا

 وا زاح هنن هساوا زي فرصت عون و هرکصندقدلوا لا

 هدلاح وب .حیقنت زالوا زن اح هزاحالا نودب هللا غولب سفن اما
 فرصت نذالادعب ۱ رولواذفا هلهج و چوا یافرصت كزبع رینص

 هسا وا رحم یسلو هدعه هدیودیا فرصت نذالالف ۲ هبشا

 ولو دنک" غولملا دعب اب نذالادعب هدیودبا فرصت نذالالبق ۳

 . راتشدرو لوالا بابلاق هیدنه رولوا دفان هسا وا ريح

 ندنسماند رولوا دقعنم افوقوم هنئزاحا كنسلو هدهلحم

 نامز ییدتیا عاقا فرصت عون وب زبم رینص هکروابشالک |

 هلذهلوب یعاع یلو وللتم یضاق دوخاب یصاخ یلو یکی صو اب با
 قرم رغم امآ ردوا دق ورم کرا ا و

 یماع یلو دوخاب یصاخ یلو تقو ییدلبا اشنا فرصت عون وب
 غوللا دعا ندنغجهلوا لطا فرصت و دقع و هسعلو

 هدنعوقوناح هکدقعلوش ارز .زالوا فوقوم هننزاحا كنبص

 هسلوا دوحوم ماع لو دوخاب صاخ یو كيحر و تزاحا

 .زالوا زن اح هلبتزاحا كنیص غولبلادعب قرهلوا لطاب دقعلوا

 هدیینجا كلام زیع یص رب ندهیلع تلود هعبت الثم هک هلیوش
 هدر دقت ینیدعلوب ۳ یو هعشا عی هداروا لامر هدیولو



 س ۷و —

 كنيضاق رب یی هنغیدملوا دوجوم یخد یضاق نانلوب ماع یو
 غوابلادعب ندنغجهلوا لطاب دقعوش ینیمهنخیدملوب هدنتبالوتحت

 لباق دقعیش ردقهنره ارز . زالوا زٌأاح هلس هسلوا نيج

 . ردفو یو كحهر و تزاحا هدنعوفو نامز هدهسیا تزاحا

 یدنقع عو ون هروک ه اهقف ار یا ضع هک ردق وش

 كرد هل هلو هدنماع هدصاخ یو هدکدتنا اشنا زی ریخص

 .حیقنت رولوا دقعنم افوقوم هنتزاحا غوللادمب

 لدقعرب نالوارداص ندربغص هکرولشالک | ندناحاضیا و

 هدقع سه یسر بولوا طرش ییا هدنسلوا فوقوم ه زاحا

 تزاحا لباق دقع لوا « لوا طرش . رددباع رڪ هدبرکید

 یسهبه هرخآ یلام كربغص اما .یک عب هلبالثم نم .ردیللوا

 هنیدزوا ةلاوح ید رب دوخاب یسما تلافک هنیرب دوخاب
 تزاحا لباق بولوا لطاب هدنعوقو نح رادقع یک یسلآ

 ادم بانی فو یح هالقع لو تیغ ظریف دل

 هدننن ررض هلبا عفت اناذ هلبوب . ردبلع وب یعاع اب یصاخ یلو
 هدکمامریو بوریو تزاحا ید یسلو) یدوقع نالوا راد
 رروک ولمدناذ هدنقح ریغص ]ا هررک دم دوقع 6 هکهلوش .ردربحم

 هسرابد ىع .ردرخم هدقلوا زیحم یعب (.رولوا ربح هسا

 هسیا نمروک  یلهداف .ردیا لاطباو خف هسرلید رولوا زبحم

 «هسیارروک ولهدنافووب .ردمزالیسالوازبحم یعب (.زالوا زی

 هدنسلوا زی یدقع رب هلو كنيلو هکرولایشالک | ندنسهراع



 ینا دلوا شح اف نیغ یتح بولو | قمامل وب شحاف نبغهدن | یساساط رش
 .(۱)قاب هە هدام 9 .زالواز اح هلس هسل وازع یسلو هدر دقت

 .راتح در رولیبهلوا زبحم یسلو یدقع نانلوب ریس نبغ نکل
 « ملس « ارش « ع دوقع نالوا راد ررضلاو عفنلا نی

 كنارش طقف بولوا رابش یکعادیتساو عاديا «نهر «عانصتسا

 هنزاحا :هکهلوش «ردشلدا داربا لا وس رب هنرزوا یتفوقوم
 ارش ارز . زامهلوا هدارش هدهسا رولوا هدعس تفوقوم

 الثم یل . رولوا دفا هنیرزوا یرتشم کلب بوبلاق فوقوم

 رولوافوقومهنتزاحالدیز هسنیاعس نذاالب ییلاملدبز هسمیکرب

 ارتشا لامرب ءارهدیاتس نوحادیز ةلاکوونذاالب هسهک رب هدهسیا

 ارخ وم ندنغح هل وا یلم كنا و ذفا هنرزوا یرتشم هسلا

 اکو . زالوا كديز لام لوا هل هسل وا زبحم یارش و ديز

 ارش یشوآ دقاب هسازووا یریعم كا روند ایاوع
 هدنروص ینادلوا دعاسمولباق هذافن «لحم یکینیدلوا هدمل وضف
 یتلها مدع لزبع یص ین كسرتشم هدهلئسم و اما بولوا

 هدنو ینمهنشیدمهلوت داف هلسسح یسمالوا یتلباق هذافت كلحم و

 ۱ .یملیز رولاق فوقوم یک عس یخد ارش
 تاعبرف و هموم ٌهدعاق

 ءدعاق یسهرقف < ررض هلبا عقن اناذ اما یمب هرقف وب

ETهدام ٩۷۲ هسناص هليا شحاف نیغ فود فضا تا  
 زناج تزاجا نکیا زئاج روک ذم عیب هدزوا ینجهنلوا رک ذ هدنحرش
 .هنلواتمجاص هنحرشهدام۹۷۲ روک ذم ردا اضتقا قتلو قرف رویلوا
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 :هکهلبوش .ردیا عرف هرفو لئاسم ندیدعبتک هلغلوا هبموحع

 ارشو حس

 ندنرکد هکولو هستاص لام ر نذاالب نيم سسفص رب الثم)
 هنتزاحا كنسلو یذافتكمس هلسهسلوا شعاص هلا نم هداز
 قرهاوا یفداصتو اقافا یی (اناذ عيب دقع ارز .ردفوقوم

 با راکو هدناف یني (غفن) رظنلامطق ندنایزج نالوا عقاو
 لوصح ىلا رظنلاب هناف (.ردنددوقع نالوا ددرتم هدنس ررض

 حاكلا و ةراجالا اذکو ررض كلملا لاوز یلا و عفن نملا
 هکولو هنيا ارتشا یلام رب یص رب مکهتن . یناتسهق اهربغو
 یذافن كنارش هلس هسلوا شعا ارتشا هللا نم ناصق ندنرکد

 هسرلید بولوا رخ ید یسلو .ردفوقوم هنتزاجا كنسيلو
 ۱ . هسلا رروک تعفتم و تحلصم هدنزاحا رک ۱ ۰ رولوا زبجم

 . ردنا خسف هسرابد

 هک رولواناتسم ندنسلوا داع هیلو تزاحاقح هلهحو و

 .زامنلواعنم ندفرصت هدنلام كن وذأمربغص یخدنذالادمب یلو

 یربغص یو یغعل .دوعسلاوا هلو نویدم نوذْأم ریغص هک ولو

 رفص اما . زالوا طقاس یتالو قح كنسودنک لسا نودا
 . زالاق یبالو قترا كنيلو هجنلوا غلاب

 هاوجو لا وس وش ندنسملسد « اتاد حس دقع » هدهلع

 . هدایز ندنتمیق یلام رب زبع یص « لاوس . روبلوا تراشا

 ربع یبص 9 یک ینج هلوا ضعح عفت عیوب هدقدناص هللا فاعضا



 عفت هدو هدکدتبا ارتشا هلتاثیف نود كي ندنتمیق یلام رب

 « باوج . یدیا یللوا ذفان نذاالب یک هبه ندنفجهلوا ضح

 هسخ و بولوا یصا عضو نالوا ریتعم هدنسهلئتسم ررضو عن

 هدنعضو لصا هسیامسب .ییع ردلکد تاسزح نالواعقاو اقافتا

 هدام ۱۸۹ یعع . یواطحط رد ددرتم هدنس ررض هلا عش

 2 ربتعه هدسنح مکح هرزوا ییبدنل وا 3 هدنحرش

 صد هدناس زج هسخو

 هرزوا ییلدنل وا رکذ هدنح رش هدام ۰ : مالک هصاللخ

 ضح مه ی ؟ تانا یلامر ین مسق چوا یناف رصت ريع رخص

 بولوا راد هدام یک عبو ضح ررض یک هبه هرخا و
 هلس هسلرو نذا «یسحنکیا نکیا دفان نذا الب یسکلوا

 شحاف ررض ا .رولوا فوقومهذا واو لطاب

 .دوعسلاوبا هسیغوب
 .روبشلوا نایب هدهدام ۷٩ع یسلو كربغص یهدباب وب

 هراحا

E:كز یص هرزوا ینیدنل وا 3 هدنح رش و هدهدام  

 هننزاحا كنسلو هسا ردا ربغ بولوا دقعنم یسهراحا

 . رولوا فوقوم

 ها وح

 یسلآ هلاوح دلربع یص هرزوا یییدنل وا رکد ەدەدام ۵

 .رولوا دقعنم افوقوم هذاا كنسلو



 نهر

 كربع یص هرزوا یییدنل وا FE هدنحرش و هداف ۸

 هنتزاجا كنسیلو هسیا لکد نوذأم بولوا زا ینامنراو نهر
 . رولوا فوقوم

 تاب اما

 یعادیا ربع رغص هلهحو یینیدنل وا رک ذ هد هدام ۷۷۹

 لکد ذفان ها نوذأم بولوا حس یسلیا لوق یهعیدوو

 هدام ۹ مکه تن . رولوا فوفوم هنئزاحا كنسلو هسلا

 نوذأم بولوا حییحت یسهراعتسا و هراعا كزبم یص هجنجوم
 . رولوا فوقوم هتنزاحا كنسل و هسلا لکد

 در ۱

 بولوا طرش یرالوا زبم كرلکیرش هحننجوم هدام ۳
 . رولوا فوقوم هننزاحا كنسلو هسیا لکد ذفان هسیا نوذأم

 رغ بول-هدیا هعرانم دقع زبع یص هحنیجوم هدام ۱۲۳۳و

 هدام ۱22۳و . رولوا فوقوم هننزاحا كنسللو هسیا نوذآم
 ةا ند ربع تولسهدیا تاقاسم دقع ربع ییص هحنمکح

 . رولوا فوقوم هنتزاجا كنسیلو
 تلو

 راد هدننب ررض هلبا عفا زیم یص هحنجوم هدام ۷

 ةا نوذام رغ هدک دتا لک وت یسهقش هدنافرصت نالوا

 ۰ .رولوا فوفوم هتنذا كنسلو



 ےن ا

 حلص

 ناب ررض هدقفدلوا حلاص نم یص و هدام ۳۵

 ا اودا رعو دفان هساا دا بولوا حس هسا قو

 . رولوا فوقوم هتئزاحا كنسلو

 یلحعم رهم كنمرح هدیودبا ضارقتسا هزاب روححم یص

 ف مدکدشا فرض هنمزاوا هقشن اما .رولوا زا هتشرو
 زاعلوا هذخآ وم ید غولبل ادع) یک ینح هل وا هذخا وم لا ا

 . نتفلا تاعقاو و یناثلا بابلا ىف هیدنه

 لاوحا ندیا ترروححم عفر ندسص

 یسجنرب بولوا کیا بابسا ندیا عفر یر ندیص
 ٩٩۹ هلا هرقف وش هدملحم هکردیسمرو نذا اک | كنسلو

 هک ردغولب ءیسحنکیا . روینلوا ثح ندنوب هدرلهدام ٩۷۱ و
 حبق روشا وا ثح ندو هدنس همان داوم هلسهدام ٥

 ھا هدام هدر جی

 روححعم ا یلولاو .رول هرو نذا یسلو هزيم ریغص
 هلام طح ند هلعناکناو نوذالا یصلا لامش فرصتلا نع

 . ریدقلا حتق
 دیشر یی هر ) و رابتخا ( یژبم یفص ) هک هلیوش

 یسل و ینرادقم رب كنلام نوجما) قمالک | یفیدلوا بولوا

 كنو و رولسهر و نذا هباطعاو دخا هلا میس هل ناو



 قفح یدشر)ل كرهدیا لامعتسا نسح یلام لوا ریغص هسرزوا

 (.راباملست وعفد هنسودنک) یسبلو (یخدیلاومااب هسیاردیا

 هح وا غلاب ریغص مکه تن 1 ردزن اح نوا ملست و عفد یعل

 دشر كرهلدیا هب رحم کلب بوملوا لاحعتسا هدنساطعا كلام

 حر و هنسودنک یلاوما تقولوا هسا ردبا ققح ینیدلوا

 رغص ییدلشالک | ندناحاضنا وش . ردح رصم هدهدام ٩۱
 یدشر هکلب بویلوا طورشم هلیغولب یملست وعفد كلام هزبم

 رغص هدفدلشالک | ییدلوا دشر ندضدلوا طورشم هلپا

 دنشز رخ یک یتادلوا زنا ییماطعا كنلام_هلس هتسلوا رام

 عفد هنس ودنک كنا هسلوا غلاب هدریدقت یفیدلوا هیفسو

 نالواتبا ینیدلوا دشر هلهجو هدامو .زالوا زا اج یمیلستو
 عیاضهدندیموقم یص هدهستیا ماست یلاماک | یسصو كنبص

 یدشر اما . راتشدر قاب ههدام «۱» .زلک مزال نامض هسلوا

 .ردح رصم هدهدام ٩۸۳ ینحهلوانماض هساررو نیدلواتبات

 كنملعهنکیدلدیا نوذأم كربغص هدکدریو نذا هریغص «یلو
 .زالوا نوذأم یص لوا نذالاب معلا لبق بولوا طرش یو

 تنذا لاق ولف یدنلوا رکذ هدنح مشهدام ۲ مکه تن راشو

 یواطحط ةلاکو لک انوذأم ریصیال عیال وهو ةراجتلا ىف یدلول

 ات وذام ناکل نذالاب ربخا ول اعاحا دحاولا رحم نذالا تس

 ىف ربخ ةثاث را یاتسهق هيلع سانلا ةحا الدع نكي ) ناو

 رخو ناضمر لاله ةدامشک ددءلا نود ةلادعلا هل طرش ةنابدلا



 ر

 هيف طرشي م ةل ماعلا ف ربخو ددعلاو ةلادعلا هلطرش ةدامشلا ىف
 نذالا ذ١ ىولب و ةرورض هف نال صالا قضي الل دحاو

 نكع ريغ دقع لک دنع ةحملا ةماقاو هفرصت ةحصل هنم دبال
 تطقس هتیلب تم امو همکح عستا ءرما قاضام هنا لصالاو

 هدریدقتوب هدکدلرب ونذا انمضهریغص هکر دقوش .ملطادبعهتبضق

 کهن وش . ردلکد طرش هزوک هاملع ضف قول كنملع هنذآ

 اکآ نب زکیدیا اطعاو ذخا هلبانالف ملغوا هتعاجرب ریغص یلو "

 سغص رلهسنلوت هدناعلاس هکنا هدرلنوا هدیود ردمشمر و نذا

 .هملس یزو و كنسلو ییغص هکولو .رولوا نوذأم موق ص

 یملع كلربفص یخدهدنذا انمض هلهجو و املع صعب رکید طقف "

 .راتشدر ردو هدنالوا هاط هکر دراشاوا لئاق هنغن دل وا طرش

 سگ هدام ۹4 و
 فرصت و ( دقع ندیا تلالد هتفیدلوا دصق ځد زز

 هاطعاوذخا) نذاوصا هبیعونفرصت هلرکیدرست ه(راررکم))
 هدکدلر ونذا ةلالد اب احرص هررکمف رصل» هدراتشدر (.ردنذا

 ندیا تلالد هشدل وا دصف جد رهلند «ردندا هباطعاوذخا ۱

 كلر ورذا هراررکمدقعسهن هکنوج .ردشمالدیارک ذیمهرابع
 دقع هیص یو ىح . ردا تلالد هغید لوا دصف كحر

 هلع ءانب یدیا د وّمفه مر دصق هرکصن دکدرب و ندا هراررکم

 هلنذا اذا هلا لصاا . زامهنللو هدنساعدا زالوا لصاح نذا

 عرلا هدارص نا ملعی یتح یرخا دعب ةرع ةروكذملا دوقعلاب



 )ما ۷۸ ی
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 ٠ هدام سل هلا هنم ملعب دحاو دقمپ هلنذا اذاو انذا كلذ عجم

 ةداعو افرع امادختسا ربتعي لب ةراحتلا ىف انذا لمحال حرلا

 یواطحط

 تیا شریو شیلا كنسبلو هریفصرب] نالوا زیم (الثم)
 هدناص یهیور وش دوخا (تاص لا لام سنج نالف دوخا

 كليزرت اب قاراصق اب قلبجاوب دوخاب لآ یش نالف هلیسهراپ
 اغابص دعقا لاق ولو ( .ردکعد نذا هاطعاوذخا یسعد ) تبا
 نم عون وهو ةلالد هنم دیالام ءارشب نذا هنال نذا اراصق وا

 ین . ًاصخلم ادو روک ذلا لمعلا ررکتب ررکتب عاونالا
 ههاده رولوا شلر و نذا 4 >ارص هربغص هلرازوس ی و

 . قانا تالاف هبدنهو

 راما نوجا لمع نالف هسان کفن هرینص «یلو مکه
 یعدآ ینجهنلوت ةدهلماعم لربغص یلو ارز .ردنذا هدکدید تما
 . رولوا شما صا هلبا هفلتخم دوقع ندنکیدعنا ناست

 یراناسنآ هلترجا هدیورو ناوک رب هربغص لو اذک
 . ردندا هن رام هساد شلاح هلا رالاح دوحا یشاط ی رلکوو

 یسیضعب كنسیضارا هدبودیاملست یلتنچرب هریغص «یلومکهتن
 یالوصحمو تاعرز هدکلتفج هدلآ یادشو هرآ و رو هارک

 رک «ریفصلالو كاذک .ردنذا یسعدریو یسوکریوو تاص

 ۱ تعارز یو هدتا راحتسا یهلم و لآ مح هدیور و الرارب

 ۱ هسید رو ینسوکریو و ریدشا قس ینالرت و یرک یراهناو
 ۱ , رات در ردی دا



 دوخاب تاصاع و حر یارب یهبور وش هریغص یو مکه تن

 یس د تاصدر ج طقف بولوانذایسید تیا عیب خرلاهجویلع
 . ردلکد نذا

 ( "یش نالف ندوشراح راو ژ یسلو هریغص رب ( اما زا

 لاق ولو ( ریویناص ) هنالف ("یش نالف دوخا لآ ) ندنالف
 هثداح یهو انذا نك سللال و نالف نم لش مو ابو اوشا

 ` نالف نم اذه ینو عب هدلول لاق ولو» هابشا طفحبلق یوتفلا

 ولو ررکتال هنعس لحر نم دحاو بول ع نال اذا نکي ۾

 ةراحتلاف انوذأم رمصب نالفل عیب لقب او اذه یو عب لاق

 نوجا لسم نالف ییدنک هدتِک هنالف دوخاب «ریفتب هیناخ
 دوخاب لیصح ینراراحما لدب كعاراقع دوخاب تبا راجا اک ۲

 یعراقج هلا وب دوخاب تیا افیتسا یعراقجهلآ نالوا هدسان مذ

 بهناخ الثم ( زکلاب یک یسعد ) مدیا رومأم ینس هیاوعد
 (یسعا صا یتسارجا دقعرب) رتادهبهقفنو هوسک نالک مزال

 هباطعا و ذخا لل یسمریو نذا هبیصخش فرصت هلرکید ریبعت
 یربغص لوا هرزوا تداع و فرع کلب بولوا كعد نذا

 هراب ییدريو رک ۱ (۰ روللوا دع ندنلسق مادضتسا الکوت

 دع مادضختساو كمروت شيا هللا ارتشا هعفد رب هدیولوا زا

 هلیا هعفد رب هدیولوا مظع هراب ییدربو اما .هسیا نکع كلدیا

 هسیاراو تیرو هیارتشا هلناعفد هدیولوا نکع كمروتب شبا



: YE 

 بالا ف هدنه ردنذا هتراحمم ندننحهلوا نذا ه هقرفتم دوقع

 نودا انک ره یاثلا

 كلدیا دع مادختسا ما ینسارجا كدقع رب زکلاب مکهتن

 یعاتم رب یص هک هلوش . ردنذا هتراجم هن هسیا زالوا نکم

 یص لا ا نما. ین كن آ یسلو هدیودیا بصغ

 .ردلکد نام یسمنلق مادختسا لما و ارز . رولوا نوذأم

 .ردهاظ هکزامهلوا نوجا تمدخ هېلو ضا و هک هلتهح وش

 لمع نوجا كلام هکنوح . زامهلوا ید نوجحما تمدخ هکلام

 .رهنالا عم لئاسلاهذهسنج جرخ لصالا اذهیلعو .ردشمامنا

 هدنسهبنبا دوخاب هلیسقاب هنک | عور یکهدنسالرت انک
 نالواهسان دوخاب هلیسروک هبساحم هلیسامرغ دوخاب هلیسمشلاج
 هرینص یلو مکهتن ردلکد نذا یسمتا صا هلیسُما هیدأت ینوید

 نوجما یناربج ضمب دوخا یلابع هلکنوب هدیوریو رام رب
 كنوصاما بوبعلوا دع نذا هساا هلیسمیشاط وص رحارشب

 هلا رینص رب الثم یکوب ارز . هیناخ ردنذا هستیا صا هلیعیب
 هسلک مزال قتلوا دع نذا هتراختقلریدلآ نوملرب لرلیددنوک
 هدنقح سا هسيا و بولک مزال یدادسنا كمادختسا باب

E یا اه a مات 
 مظع لاب هسفن ىلع ذثنح هرارقا حصل سلف لقوا دمج ءارشب

 مهطاصم لطعتف كلذنم افوخ مادختسالایلع دح ارساحت الف
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 لعج لب ام عانذا “ىش لک ىف نذالا لعجم | :رورضلا هذهلف

 . راصتخاب یواطحط الکوتو امادختسا كلذ

 نذالا میسقت
 . ردمسق کیا نذا هک رولوا نابتسم ندهفلاس تاحاضبا

 نذا هدنعون وش اب هدناراجت لک اکس هکردماع نذا «لوا مىق

 ٌءرقف كنهدام و . رولوا هللا ظافلا یک تاصو لآ اب مدربو

 . ردصاخ نذا «یث مسق .ردوب هتشيا ناناوا نایب هلیسبلوا
 قف کتءدام ها... لا نومل قلهداب نوا ا زوط ندلاش

 .یواطحط زدو نانلوا ناس هلمسهبناث

 لوف دقع ۱ رونلوا داب هلا مان جا لوا مىق یدعا

 چوا ید ف مس ماع ندا ۳ ندا هیعون فرصت ۲ نذا

 فرصت ۲ صا یسارجا كدقع ر ١ . روللوا داب هلا مسا

 . صاح نذا ۳ ضا ب یصخش

 قرفالاهجورپ هدنشنذا اک | هلبا مادختسا ینیصهلع ءانب
 هیاطعاوذخ |ندشبارهنانلوا فلک هبیص هک رلبا اضتقا قلوب
 . یروطو راتدر نوسفلوا جارختسا یمائعم نذا

 نذا هربغص رب هرزوا یتیدللوا کد هدالاب : نذالا طرش

 لوصولالق بولوامزال یلوصو هرغصلوا كنذاربخ هدکدلر و

 واط ربا لوصو لق ندننجهبلوا نوذأم موقم دص
 هلا دام مکهتن .راتحدر زالوا ذفان یساطعاو ذخا ییدتیا

 . یدنلوا رکذ هدنحرش هدام ٩5۷ هلبحرش



 لوس راب بوتکم یسلو یخد ربخلوصو : ربخ لوصو
 کیا یک کج هلس هلوا لصاح هلیسملبا رابخا یئذا كرهردنوک

 روا راخا الوضفینک لر دوغا یک لاف رغ لد
 راکنا اما .هسیازمتاراکنایاذایسلو ارخۇمرک ۱ .رولوالصاح

 راخا دا و لداعربغ "یلوضصف مکه تن .ردم زال هب هسلا ردیا

 ماک ندا هن هسردیا قیدصت یربخوب ید زی یص هدیودبا

 . یناثلا بابلا یف هیدنه رولوا
 ا هدام ۰ -

 هصاخ لابو (اطعاو ذخا عو رو ناکمو نامز یذا كنلو)

 هليا یسیر, چیه كنهعبرا روما وش یی هلماعم هللا صخشرب
 هنافرصآ نالبدیا صیصخت كنيبص یتح ( . زا صصختو دیقت
 ینیدلوا یوقوو رادتقا هنافرصت هقشب بوللو یفوقوو رادتقا

 هلس هسلوا شا صصخ یالوط ندنسلوا یعولعم كنلو

 طاقسا نذا اریز . رهنالا عمو یواطحط زملیا صصخ هني

 .ردلکد لکو و هانا نذا هبخوت .زعالوف یدبش ندنغیدلوا

 هرزوا یئییدنل وا رکذ هدهدام ۱۵۵۲ یدبا هسلوا لک وتو هاا

 عونیه كريغص هیلع ءانب . نیکسم الم یدیا رابا صصخو دیقت
 عب هللا شح اف ناع یک ینیدلوا حج یساطعاو دخاو راجح

 ید یسهراعا یاوحو هب ورو یسمللا نهر ییامر و یسارشو

 عنم ندارشو عیب هليا شحاف نبغ یسیلو هکولو :رولوا حح

 كراج عيب هليا شح افنبغ بولقلل ایالجتسا اریز . هنلوب شا
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 تا و ا

 هدلاح ییدشا عج هلا شاف نیغ .دهقفصر بولوا ندنئاداع

 «یصنالوا نودام هلهحوو و را ع هلا ځد هدارخا هةفص

 . رولس هدا ترشابم هیاطعاو دخا عو یه

  دافتسم ندنرکذ قالطالا ىلع یحهشا صصخحت و دی

 كرکو نوشا توکس درک ندنفالخ هلدسقت یو هکرولوا

 هربغص یی والْث» ینا زما صحن و دقت نوشا یہ هتحارص

 شلآ هدناکم نالف رکید رامز تبا شرو شا هدناکم نالف

 شلا هقش تا یشنر و نگدلآ یادش دوخا هما شرو

 رکید هنی هلی هسا یه ندفالخ هتحارص وید همتا یشریو

 نذا نوجا یا رب یتح . رولسهدبا شرو شللآ هقشیو هدناکم

 د کس یارب هسا مدّسا رح ینس هدنروص یا ریو مدربو

 بابلا یف هبدنه رولاق قرهلوا 5ا هش هک دعا رج اددحم

 . راتم درو یناثلا

 یزاوح كنارش و عی هلا ش حاف نيغ ناللوا ناس اشا

 ع هلا شحاف نیغ هروک هتنماما اما بولوا یهذم مظعا ماما

 روکذم فالتخا یخد هدنوذأم هوتعم . زالوا حس ارش و
 . راتم در ردب زاح

 5۹۷۳ » .زمیا لوبق یزجتو صیصح یک نذا یخد رج
 . قاب هنحرش هدام

 ی هللا ران و ندا هرو هرفزو یفاش ماما

 هاغلوا طاقسا ندا هروک هبهیفنح 4 ها هک ردوش یفالتخا بس



 ت ناو دیس

 ردبا دشا هلغلوا لکونو هانا ندا هروک هب یفاشو زملیا دق

 .راتح در

 ( یآ رب دوخاب نوک رب ) یسلو هزيم ریغص (الثم)

 ( قالطالا ىلع زیم ريغص هسریو نذا نوجما إل شربو شیلا
 نوجما رلبآ و رلنوک هقشب اذکو نوجا یآ اب نوک لوا یی
 (.رولق نوذأم ادبوم هکدعا رخ ی آ یسلو بولوا نوذأم)
 دعل اما . زالوا رححنم هلرو ص كرش دوخا مو رو دما هد

 . ردروک ذم هدهدام ٩۷۳ یحهلسهدیا رخ یسلو نذالا

 . ردلاش هنکحهعا صصحتو دقت هللا نامز «لاثم و

 ریفص  هسید تیا شریو شیلا هدوشراج نالف اکو )
 هب اطعاوذخ|# هدوشراح هقش و هدوشراح لوا ینعب (هدرب یه

 .ردلاثم هنکحهبعا دشت هلبا ناکم نذا «لاثمو (.رولوا نوذأم

 ( تاص لآ یلام سنج نالف ل یسلو هربغص ( كلذک )
 یلاوما سنج هقش كرك ( هسید إل تیا كلبحکعا الثم یی

 یه إل نوسلوا شماعد هلیوب كرك نوسلوا شعد هعاص بولآ

 درو رات رد  .رولم هاص بولآ یاوما ل ییدلبدو ( سنج

 .هبادهو راتح

 رب ناعم یک هوسکو ماعط وید لآ یئیش نالف هکردق وش
 هلکد و قرهلوا ندنلیف مادختسا هدک دشا صا یتسارتشا كبش

 , راتح در يدشعلوا رکذ هدهدام ٩4 ینحهملوا و
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 هنکحهشا صصخو دشت هلآ اطعاو ذخا عون رب «لاثم وب

 .ردلاثم

 ود تنا شربو شلآ هل مدآ نالف رس لو تک ۲
 هسئیا دیش و صا هلیسعا هلماعم هللا صخشرب نیعم هلهجولوا

 روس رولسهدیا شر و نشلآ ی بول وا ربتعه

 . راتم درو
 ا هدام ( = ٩۷۱

 هحارص ب هرزوا یییدنل وا رکذ هدهدام ٩1٩ ( ندا ) ۱

 ید یسکد ما ی : ندنراح )۰ رولوا یخد لد یک ینیدلوا

 . یناثلا بالا یف بدنه ردنذا

 هنراج دوخاب هناراجم اکس یسیلو هزيم ریغص رب (الثم ) ۰
 «اهعاونا نم عوبن وا هنعل ءارشت دش لود ید مدرو 3

 یسل و) هقشبندکاح (یزب# ربغص ربل یکی نیدلوا نذا ةحارص

 ارتشا و عیب هلدساف اب حس عیب ینب (نکردیا شرو شیلا
 ففاوو مع هشربو نا زوک ذه ی (هدکدروک ) نکر لا

 شبلآ روکذم ( ةلالد هسا عنم هدیودیا توک )ل هدقدلوا
 هدام ٩۷ یواطحط ( ردندا ) هر احم هدروما هقشل ندشر و

 یلاتحا یخد هنسکبا كطخسو اضر توکس ردقنیه اربز .قاب

 وش تداع هدهسرولک مزال قمالوا تبا نذا هلا كش بوللو

 هدشالو و رخ تحن كنهسمک ر هکردشلوا یزاح هلهحو ح

 نا هل وص يذل وا یار ا كنهتسک نالوا



 هنیزارضا كسان هسهلوا دع نذا توکس هدلاح وب .ردیا منم

 ,ردیا هلماعم O رونادلآ 1 سان کنوح ۹ رولوا یدّوم

 . رهالاعمم یدنلوا دع اضر توکس هبلعءانب

 عیب ندنغیدنلوا رکذ قرلوا قلطم شروشلآ هدارو

 كل و درک لام نالئاص یک ینیدلوا لمایشا هجا و حس

 كنيلو كرك ع يبو نوسلوا یلام كنسهقشب كرك نوسلوا یلام

 لام نانلوا ارتشا اذک نوسلوا يا الب هلرکو نوسلوا هل ما

 دومسلاوبا رولوالماش هنسهلم نوسنلوب مرح ولو یک رخ
RGربمالامج نوذأملانم ىناثلا بابلایف هیدنعو . 

 ىفيدعلوب عنم ةحارص ىسملوا نذا ةلالد كتوكس طقف

 لورا الثم یس هسا راولو علم هحارص اما بولوا هدر دمت

 مکیدتبا تو کس دنورو نکالنا شر و تا یریغص نالف

 هرکصتدکدسا نالعا ود ردلکد نذا KF متوکس وش هدر دقت

 اتا توکس هدیوروک نکر دیا اطعاو ذخا یربنصلوا یسلو
 یپلا مهلما یم هال .راتشدر قاب ههدام ۳۶ . ردلکد ندا

 . یروط توکسلاب هل انوذأم رصی م

 دوصقم نم کس هرزوا یتید لوا رک ذ هدح رش یاتنا

 یسلند یو هقش انا اب اح رش مکەتن . دوعسلاوبا ردملع

 شیلا یهوتعم اب یریغصرب کاح هکردنوجنا زارتحا ندک احیخد

 شمریو نذا هنراجت هل.سعا توکس هدیوروک نکردیا شرو

 هلا نذا هکردقوب یقتح دریغ لام كک اح اریز . زاملوا دع
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 بصغلا باتک لسق راتخردو رون هوا طاقسا قحوا .

 هدروما هقبش ندشرو شلا ووک دما اطبرش كلدک

 نودا هشربو لا روک ذم هلروک ذم توکس.اریز . یدلسد

 زبجم هسرلبد یشریوشیلآ روک ذم یسیلو هیلع مانب .زاملوا دع
 ر وذأمل وانیدلوا نوذام «یص الاو .ردیاخسف هسراید رولوا

 هک هلیوش .ردنالطبلاو موزللایهاظ هسیاوب بولک مزال یسلوا
 هرب رکید بولا ندر, رب یرکش لاوجرپ كروجحم یص یو الثم
 هرکصندنو بولوا نودا یصو هسعا عنم هدبوروک نکراتاص

 بولا یرکش روک ذم هده سلا رولوا ذفات یساطعاو دخا هقشا

 هنذایسئاص بولا یرکش روک ذم هکنوح . زالوا دفا یسعاص

 رجالاعم ردجراخ ندیشلوا یسهلیسو كئيشرب بولوا هلیسو
 . یاثلا بالا هدنه و دوع لاو او یواطحتط و راتخرد و

 . زاتدر هسف ىلع یشلا مدقت هيلع مزلب هنال _

 چک هدام ٩۷۲ زی
 هدک درب و نذا ندنفرط یسلو  ههوتعم ا ( هریغص رب ژ

 ( .دولوا هدنسهلزنم غلاب هدناصوصخ نالوا لخاد هدنذا تحت

 ربنعم و ذفان یتافرصت هلی كروجحم ريغ غلابو لقاع یی
 نالوایلخاد هدنذاتحت زکلاب ید كنوذام ریغص یک یتیدلوا
 ندهبراجت تالماعع یکوو .رولواربتعمو ذفانو حیح ینافرصت

 .رولبدنا هدأت ندنلاوما ربع هساارولواقح ال نود یالوط

 نیدلا دعب كرکو نوسلوا شعازف نیدلا لبق كرك یلاوما وب"



 نوسلوا شعوب كلام هلیئروص باما كرکو نوسلوا شعارف
 لاح هسلا زما افو هد یلاوما و .نوسلو ثوروم كرکو

 نیمضت هنسلو هسخوب بولک مزال كلدیا راظتنا هنیرسپ
 | . اطابنتسا ربنالا عمت زلربدتبا

  (هداجا) ٤ (و)لس ۳و ارش و (ع )ا هيلع "اب (و)
 . لکوت یرخآ نوجما هيتا تافرصت اذک و نوجما ربنو هو

 | تاقاسم ۱۰ و هراعا هو ند لیجأت ۸و ناهترا ۷و نهر و

 ۱ نانعتکرش ۱6 و عاضبا ۱۳ و هبراضم ۱۲ و هعرانع ٩۱ و

 مت ۱٩ و (یدوقع یک ال ضارقتسا ۱۵ و تکرش دقع هللا
 ۸و كما رارقا ۱۷ و كملبا تعارز هنسالرت ودنک بولا
  یوعد یر ناتو و قلوا هلع یعدم و یعدم

 | ماعط ۲۰ و كمليا لوکن ندنیب هجندیا هجوت نی هدقدنلوا
۱ 

 | ول كما لیزتت یعیم نم قرلوا راد-م نالوا تاج
 | یآآ هجورب هنحاضیا كرانوب هک (.رولوا ربتعمل یاصوصخ
 2 . رونلوا رادتسا

 | راقع كرك لام و - یلام ودنک نوذام ریفص «عس ۱
 هبا لثم نع ورا نولوا ثوروم درک و لوقنم دا کو

 || حییحم قافتالاب عيب هدقدناص الجوم اب الاح هليا رسي نيغ ا
 1 2 ۱ | هنلغوا زبم کیا « یلو مکهتن .ربنالا عمت و یواطحط رولوا
 "]راح هدو هبشا ارتشا لام رب ندرخا اهدحا هدیورو نذا

 طح هڪ اداع كراج بع یار 3 كعا هب ده و هه یریسب



 انا
 شحاف ناغ و تام .طقف . میع یالا ق هدنه روا ۲

 یتح بولوا راح هدو هروک همظعا ماما هدریدقت ینبدناص هلا

 عیب هنب هلیب هسنیا یه ندعي, هللا شحاف نبع یریغص یو
 .یواطحطو رات در راحتلا هلا جاتح دق هنال رولوا حیسح

 كنو هکاتو یار ربع یص هک ردونش لبلد كمظعا ماما

 قرهلواقحلم هفلاا یصلوا یدنلوا لاک | هللا یامضنا كسار

 كنوذأم زبمیص یکینیداوا حس یس هلبا شحاف نیغ كغلاب
 شحاف ناغ كنلو اما . ردحبخ یعس هللا شحاف نیغ ید

 نغ هدریو .رانلاحرش رارسالا فک ردلکد حسح یس هلبا

 هدننمض كسش رب بولوا مقاو هدنمض تراجم دقع شحاف

 ترا هبه طقف .ردیا ذخا یمکح كئيش لوا نالوا عقاو

 نبغ كنوذأم یص هروک هنیماما نکل .دوعسلا وبا ردلکد

 حایرتسا دوصقم ندنراح ار ز .ردلکد حس ۱ ها شحاف 3

 عربت شحاف نبغ یکینیدلوا فالتا عیب هلا شحاف نبع نکیا

 تی تا ین و شم تام ی

 ندئلث هسرولوا رداص ندضرسم یتح بولوا یراح هنسارح

 نوجا ریغص ندنفرط یضاقو یصوو با وللثم ینیدلوا ربتعم

 .یرصلا دوعسلا وا زالوا راح یلدا 0 هلهجو و -

 .راتشدررولوایراحر ۳1۳ دم فالتخا یخد هدن نام هوتعم

 1 ارا هنشدل وا 1 قرهلوا قلطم عس هدهدام و

 لالدتسا هنفیدنلوا رابتخا ییهذم مظعا ماما انب هبهدام

 رولوا عقاو هدننوم ضم یناباحمت كنوذأم ریغخص و «رولس هنل وا
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 قیفوت هلئاسم یهدنقح عیب هدنوم ضرص هدعویب باتک هسیا

 .اجارختسا رهنالا عمم رولوا

 ۳ یاس

 ها لسم ندعس تح هلا شحاف ناغ ىع تاباح

 هلبا شحاف نیغ یلام نوذُأ» یص هکهبوش . ردشملوب یتنسم
 عرت هال هناک ۰ ردلکت ا هروک هیخیش هدقدناتص هتیراب
 دوخا هللا شک اب تمیق لث اما یواطحط هلها نم سلوهو

 رشع ین الا بابلایفهیدنه رولوا حیبح هدکدتبا عیب هلباریسی نیغ

 ريس نيغ اب لثه نع نوجما ی نوذأم یص : ارش ۲

 ا 2ا نا كام ا
 حیح هروک همظعا ماما یی شملوا فالتخا یک ینیدلوا

 مظعا ماما یدعا .راتحم در ردشغلوب حبح ربغ هروک هنیماماو

 یارشو ع هللا شحاف نبغ هدنصوصخ یسارشو عیب كنبص
 لئاق هنغیدلوا زی اح هلا شحاف نيغ هدیسکیا قرهلق یواسم

 3۶ فسا لک و ردا قرف اكو فرصت هدلاح یداوا

 هلا شحاف نبغ كنارشلاب ليكو اما زلاج یعیب هللا شحاف
 ۱2۹69۱2۸۲ مکهتن .یدلوا بهاذ هنغیدلوا زن احربغ یسارتشا
 . ییدا ترشابم هلاکولاب لک و اریز . روناوا حاضیا هدراهدام
 هنکحهدنا تمحبارح هنلکوم هلش نالوا قحال هسودنک هددقع

 ۱ هشحافنبغ هدلاح یفیدلآ نوجا یسودنکی لام ارمشلاب لیکو ینم
 بولوا مته هلسعلو هدنسهلبح كما مازلا هنلکوم هلغلوا ملطم



 كنوب هلتهج یجهبمهدیا تمجام هبهنسگ نوذأم هکوب لاح
 . دوعسلاوا یدلوا یواسم ارشو حس هدنقح

 ینجهلوا عیاب هلرکید ریبعت ها نوذأم ریغص : لس ۳
 س ارز .رولس هل وا ید یرنشم هل کی د ربع و لسلا بر یک

 ارز .ردهلوب مکح ید هع اا . ردی دنع ون تراحم ید

 ۰ ردعس هد ول

 یلام یکی نویو یتناوحو یتسف نوذام ريغص : هراجا ۽

 راجیتسا یخد یراریجاو یناراقع یکی ج هلیبهدیا راجا ہرخآ

 .نوسلوا ةرهاشملرکونوسل وا ةهناسم لرکراجبتسا ر |

 یهاد و ی هژاغم و ی هناخ یه دلوا جاتح دات رخص مکه تن

 ردراو جایتحا اکو هدنراحم ارز . رولسهدبا راحبتسا ید

 .ردشلدیا نا یخد هدهدام 66 هتن یواطحطو دوعسلاوا

 قلفاشوا و تمدخ هر ین نوذام ریخص هک راو ردق وش

 یهداجا نوجا عفد یراع ندنسفن یسبلو هدکدتیا راجما نوجا ۰

 . رذعلا لئاسم ی ةراح الا ف هب زار رول هدیا خسف

 رغص هرزوا یببدش وا ناس هدهدام ۱۵۷ : لک وت ©

 هدنافرصت نالوارئاد هدننب ررض هلبا عفن یک ارشوعس نوذأم

 کج هلیبهباب تاذلاب كزیم ربنص ین .رولیب هديا لیکو ینسهقشب
 قع «روسشوا داد تو رک ذ هدارو راضعا ۳ یاصوصخ

 نم لکوتلا یا هنال .رولوا زاح هشا لکو ینسهقش هرزوا

 نیعلایلاجاتحیف لكلا ةرشابمنم نكمل هلعلو ةراجتلا.عاونا



 ۳ اب <+

 . رییغتب یروط ةراجتلا عینصنم هلال
 یک ارا یویدم ندنفجهلآ و هه هرخآ یلام یدنک اما

 نوجا تاصوصخ «قاب هب هدام ۰۸۳۹۰ یفج هم هاب كربغص تاذلاب

 هدافتسا|ندلکو م فرصت قح لک و ارز .ضەدا لکو یرخا

 ٠ دوقفم فرصت قح هلهجووب نوجا لكوم بولوا مزال كما
 ۰ رد راکشا یحهسهر و هربع یحو لکوم وا هحنل وا

 ٩ هرزواینیدنل وا یک د هدهدام ۷۰۸ :نارا ۷ و نهر |

 رد اح ياتو نهر كنوذام ر یص ٠ عاونا نم امال ۱

 . یواطحط كالهلاب كلذ ررتسو ءافتساو ءاقا اهذا ةراحتلا

 یص هرزوا ییبدنل وا یک اهتمام ۱6۵۳۵۹ :نید اب ۸

  رولسهدیا لاهماولجأت هلتدمهداز ا زا اب هنسرب ینفج هلا نوذام
 . یواطحط راحتلا ةداعنم الا نال . هساخ

 كنوذأمیص هرزواینیدنل وارک ذ هدهدام ۸۰۵ : هراعا ٩

 كئراحتیمهراعا كندص ارز .رولوا زا احیسهراعتساو یسهراعا

 . ر.ایدنعا اوت

 هرزوا ینحهلوا دافتسم ندنسهدام ۱۵۳ : تافاسم ۰

 .:رولس ا دقع نوذأم ربع ی

 ٩ هرزوایدلوا مهفنم ندهدام ۱۳۳ : هعرانم صی 

 ضرالاذخا نال .رولس هديا هعرانم دقع نوذأم زی منارعة 

 بر لق نم ناک ناو ضرالاراحنسا وهف هلق نم رذبلا ناک نا

 1 ا د

 ةثسنو ادقنب ءارشلاو میلاب هريغ لکو نا یصللو . یواطحط



E 
: 7 #۹ 

۱ 

۱ 
۳ 

۱ 

۱۳۵۹ 

 ةالصلا هبلعلاق نيهجولا كلع وهو هسه ةراحا وهف ضرالا

 1 ا هر رحات عارزلا مالسلاو

 دخاب یا .رولس هديا هراضم نوذام رخص : هراض» ۲

 O عفد نا هنال ةبراضم لاما عفديو ةبراضم لاما

 ارز .ر الاعق ةراحتلا نم اهو هش ارج وم نوک دخا ناو

 . ردقو تلافک هدنا هبخو بولوا تلاکو هد راضم

 یلام ید هلشرط هعاضب نوذأم ربنص : عاضبا ۳
 لالاسأر ردق الجر ىي ةعاضب لالا مفدب یا . رولیب هریو
 . قاب ههدام ۰ . ره الامم هل رلا نوکو هب رج

 تک رش دعا یا نانع تک بش ؛نلدام لوس ۶ تک شا

 ترش دقع ها هضوافم تکرش اما « هلاکو هال » تواس هدیا

 ینیدنل وا ناس هد هدام ۱۳۳۵ هضوافم تکرش هکنوح .نمءدیا

 هدام ۱۲۸ هسلا ریغص بولوا نمضتم ید یتلافک هرزوا

 هنانع مر نم تفرش ندنفحهلوا لها هتلافک هحنمکح

 ن رم الا عمم و باده رولوا باقنم

 هدم رغص یتح .ر ولس هدیاض ار قتسا نودامیص:ضارقتسا ۵

 .نمهدیا عانتما ندهیدأت وید زالوا مزالیسادا هلممتا ضارقتسا
 هلبارشع مسان باب كنم دنه عوس هحلک هنضارقا كنوذام ی

 ورک هشدار هایم نیا کدام یک تاک

 هعربت هسا یص بولوا عرب ضارفا هکذوح . ههدبا ضارقا

 نود ندمهردر رادقم ییدشسا ضارفا هکر دق وش ,ردلکد لها



 یخارفا یک ینیدلوا رااح یسهبه كرادقم وب هدربدق ینیدلوا

 هرزوا ینیدلوا روک ذم هداصوالا بدا مک هشن ,ردز اح ید

 ىلع یاواتفو . نمهدیا ضارفا یمش لام ید یصو هللا با

 یضارقا كنوذأم یص هروک هل ی هدنرش ناک كسدتقا
 ۱ 4 ردز اح ید

 ودنک كر هديا ارتشا مت نوذأم یص : | بولآ مخ ۱٩

 . رولوا زاح هسنیا عرز هنسالرت

 رکذ هدهدام ۳ كيوذام رع ریغص ىل : رارفا ۷

 حصي » هدرارب نالوا حسح ین وذأم كنسودنک هرزواییدنلوا

 یرارقاو یسلو .رولوا حس ۾ ةراحتلاندنمناک اع هرارفا

 رک هدنرارقا نیح رینص نوا ببذکت كرکو قیدصت كرك

 دحا هلماعی رارقالازجم لولذا .نوسلوا كرك نوسلوا نویدم

 با نریو نذا هریفص اما . رهنالا عم ةلماعلا مزاولنم نوکیف
 «هعیدو یهدندب «هراحا « ارش «عس «نید هنیلعیص كذصو اب

 .رولوا لطاب هدکدتنا رارقا یرابش لثام کوو نهر «هبراضم

 هربغ ىلع رارقا هلال ةداهش هوتعملاو ىصلا ىلع ىلولا رارقا نال

 قاب هبهدام « ۱٥۷۳ هدبا قدصت نوذأم یس هکر کم .لش الف

 عبارلا بالا هدنه و راتدر و رشع یاللا بالا هبدنه

 0 . رارقالا باتکنم
 | «لوا هجو .ردهلهجو یبا یرارقا كیوذأم یغص یدما

 رارقا و .ردیرارقا نالوا عفاو كرهییا تفاضا هنیرح لاح



۱ 

۱ 
۹ 
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 تس -] ساق

 هب راضموا اهدحح ههندووا بصغل نوذألارقا اذا . ردح

 رجاوا هقرحا بولأوا اهرقع ةيادوا اهدحج ةبراعوا هعاض وا

 .رضتس یواطحط لاحلل هب ذخآ و ند هلک كلذف ربحا

 هزارفا اذک و » ی «هبدوویحرو م ود ص ریغص الثم هک هل وش

 .ردربتعم یس-ایا رارفا یکی دلبا بصغیلامر و « اهعاب ةّلع بیم
 هشلوانوذامءرا رقا نودا رش ۰ ردندنمیا ون كن راخت را رفا ارز

 نوجا هلماعم م کنوح .رابا باتجا ندهلءاعم وهعناس لک | ساز

 ییلدلوا ریتعم یرارقا ندغح هل وا رذعتم كما داهشا یدوهش

 صا ندنرلکحهدیا عانتما ندهلماتم هلرانو سان هجلوا مولعم

 علارلابابلاف هیدنهو یورصنا دوعلاوا زاملوا ملم تراحم

 . یورشاو رارفالا تاتکنم

IEكنه اق تالو « یالو كسص » هدعتم تالو  

 ردتقم هرارقا ییص لام یلو بولوا یعرف «كتیالو كنلو»

 اعا لصا یتس وادفآ و مس ایه بز یا یا

 هسیای و هنکیدتسا ذخا ندبل و یفرصن قحیصینب ؟ردا هدافاو
 ینشینیدلوا كلام كنکو هنیدنلوم كلامربغ هفرصت هلرارقا
 ید تكانسضا یم هح لوا لیکم ینملس دیا تلف هر
 یرارفا كل و نذا باوح . ردبا اضتفایسمالوا كلام ء رارفا

 هتراحتیلو هکردینیم هنسلوا ندن راجمباوت «رارقا «یسما هدافا

 : دوعسلاونا AOE كمر و ندا هن راحت عباو و

 تحت و داسو شدلول !نوذام ۶ لادا یص اما



 كنهلحم هکردلکد حب یرارقا ءدلاوحا نایلوا لخاد هدنذا
 تلافک ود هبلع انب .رونل وا حاضبا هدنسهدام ۷۳۵

 سداسلا بابل هیدنه زالوا حیح هشارارقا یرهمو یالاب

 مکه تن . رارفالا EE عبارلا باسلا قو رححا باتک نم

 هفدص و ههو یکیدلنا لبق یضخش رب و یهضوافم ر

 . راتح در ردلطاب یخد یسملیا رارقا یناریاو یمیلستو

 ارز . یدلوا زاح ید یسلبا رارقا یصغ كريغصو

 ناض بصاغ هکنوح .ردهضواعمو تراجح ناض «ینامض كبصغ

 باتک مکەتن . یروطو دوعسلاوا رولوا كلام هبوصخم هللا

 . یدلدیا ناس هدصع

 یتراعاب یهنیعم ةعیدو اب ید هدنتوم ضم ریغص یدعا
 یش نانلو ندنراحت یکكنو و یصع هنعل اب یهراحا اع اب

 التو هسعو تم ناو هدفدلوا توف ءرکصنذکدسا ارقا
 تح نيد هسااراو تح ند اما بولواز اح یرارقا هدنسج

 . قاب هب هدام ۱۹۰۲۶ .رولرو هرلتوت هسراز را بول وا مرده

 ضرلا نيد ناك دومشلا ةبناعع ضرلا ةلاح ىف همزا نيد لک

 رغص .دوعسلاو او سداسلابانلاق هیدنه هحصلا ءامرغل ةوسا

 ر ید ی رالام نانلو ثوروم ندننروم واد ا

 ثوروم هنیراودنک ه رقم بولوا ذفا یسُما رارقا نوجما مدآ
 سام و نام دوا: نیما تاک ۲ یتیودتکو یتلوا

 «یفصهبا یعامضنا كنسلو یأر ارز .زالوا منام هرارقا تح



 سس 4۷ سس

 یلام یدنک هدشوزوم هدیسک یدنکو شلدا فاه فلا

 نعو . راتحم در رولوا دفا یرارفا هدنسهلج هلغلوا شعلو

 ىلا هتجا هبسكىف هرارقا ةح نال هئرو امف حصبال هلا مامالا

 یواطحط ثوروملا ىف ةجاح الو تاراحتلا ىف كلذ

 ردیرا رفانالوا فا وكرهدیا تفاضا هنر لاح «ینات هحو

 بصغ یلام كنالف هدنرخ لاح «نوذأم ینص ک بوش
 ءیضرق ییدلبا اطعا هنسودنکكنالف دوخا ینکیدسا كلالهتساو

 رارقا ینکیدلبا كالهتسا ییهعاضب «یهیراضم «یتراع «ینهمیدو
 رارفا یدعا . ردجاتحم ا ؟ 2 رونل وا مدح وم تا

 یتفاضا هنلاح رح هلرقم . رووا هذخآ وم لالا یف هدصعلاب

 بصغ هدنینوذأم لاح بوبا كرکو نوستیا قیدصت كرك
 لرقم مدیرا کبد اما یا ودا .نومل رس یکتلشا
 هسردیا قیدصت یعوقو هدرخ لاح كکالهتسا یعب یهفاضا

 دذا لاح ةالهتسا ددا تک د ادا رد و
 هب هدام ۰ رولل وا دا وب رقم یص هسردیا اعدا یک ودیا

 یصلا . رشع یاثلا بالا قو سداسلا بابلا یف هب دنه قا

 E ةلاح ىف مرد فلاب نالفل تررقا یارقا اذا نوذالا

 هب ذکوا هلرقلا هقدص دانسالا ىف اقدص» دو ه ذخا وال هاف

 كالهتسالابوا بصغلاب رقا اذا نوذألا هوتعلاو نوذأملا ىصلااما
 كبد ىف لرقلا هدم لاهو او ا لا تو

 كلذكف رجلا ةلاحىف اهکلهتسا ةعيدو وا ضرق رقا ناو هبذکما
۲ ۱ ۷ 

eTی ی ی  ageیاب نیت ست بیت  Oیکی نام ی  OTی ایا  



  ةفاضالا ىف هلرقلا هقدص نا اه دنعو فسو ییادنع باوحلا
 هذک ناو غولبلا دمبالو لاحسلال هبذخآ وبال اعدوم هنوک یف و
 ,همناخ لاحیل هذخآ ون ةفاضالاف

 کارد .ردربتعم یرارقا ید كنآ هخنلوا نوذأم «موتعم .
 یهعیدو ااا اب لام بصغ هسمیکرب ندنوذأم هومر الثم
 هدکدتبا او اعدا یراجیتسا و راجشا اب ینارشو عیب ا
 هماقا ید هنکیدلبا رارقا كهوتعم یرانوب یک ینیدلوا ربتعم

 هداوعد سلم یسل و كه وتعم هکولو .رولوا 1 هدکدشا هن

 و لرد مد دا ی یا لع هبملوت
 هبقا رارقا نوجما یسهقشب یلامثوروم ندنردپ یخد نوذام
 . راتشدر رولوا حس

 اشتسا
 هکهلبوش . زالوا حبح یدارقا رکذلایئآ كنوذَأم ریغص

 یرارفا هسیا رولوا یردب نالوا شمریو نذا هنسودنک هلرقم

 ناسلوبهدندی «یص نوذأم بالا ةهج نم یھب .زالوا حیح

 ی-روب شورغ ردقوش هنیردپ دوخاب ینکودیا كنبردپ لاموش
 ناکول هنا هموهفمو .راتدر زالوا حس ها رارفا یهادنل و

 یاتسهقلا فو هال هرارقا حصي یضاقلا ةهج نم انوذام

 هرنغ وا ىلوال نوذأملا یصلا رقا ولو لاق ثبح هفالخ مهوام
 و . یهتنا حص هثراوا نید وا نبع نم هسک نم هعماه
 هبلو ربغلوا هبلول انیدوا انی هدب ی ام ناک ءاوس اقلطم هرارقا



 ی ی یه نت ی یی تیک ی نا تی ایت تن ی

 سس ۵ —

 بالا ههج نه مکه تن .تصخلا ليف هب انعلا ف هلثەو دوعسلاونا

 هستاصلام هنیردب هلا: شحاف نیغ نکیا نویدم «ءرغص نوذآ» ق

 .ردلکدزناح هسلبا رارقا ینکیدلبا ضف یس نم هدهسیا زا اح

 . رولک مزال یسملیا تاب هنییلاب ینکیدلیا نع یافا باو
 .راتشدرءاش الا بالایعداولاک هنمنذالا دافتسادقو بالا رقاهن ال

 هدهمکروضح نودا رس :قلوا هلعیعدمو یعدم ۸

 حس یسعا یوعد ینقح ر ندنر قره لو هدنتفص یعدم

 وک كتهسمک رب قرهنلو هدنتفص هماعیعدم یک ینیدلوا

 هداوعد وو . ردح یسمللا یوعد قح ر ندنراحم نامض

 لع ةداهشلا لو . ردنکد طرش یسعلو رضاح كنذآ لو

 ناك ناو مارد ةرشع ةفرسب نوذأملا هوتعلاو نوذأسلا یصلا
 یعدا : هسناخ الصا ةقرمتلاب اهرازقا لع لشالو اسان نخالا
 ةي ىل یعدلا لاقول بصغلا وا كالهالاب الام روح یص ىلع

 دولا اتو هاب دحام نال رتتملا ةر :طتشب 3 را
 تبئام هنع دوبل هبصو وا هوا هعم رضحح نكلو ةراشالا ىلا

 ایصو هل بصنی نا یعدلا بلطو یحو وا با هل نکی م ناو
 نابلوا ندنراح ناض اما . یورقنا اصو هلیضاسقلا بصنس

 ئایا هدک دلدیا یوعد هماقا هنملع ناوذام یص هدناصوصخ

 ریغص هسمک رب هکهلبوش .ردطرش یسعلوب رضاح یو هداوعد
 كنذا ىلو هداوعد یاثنا هدگ دنا یساوعد لتف هنېلع نودام

 ءدقدوا تما لح هی روح فایر و تواقا ذیل ےک رشاع



 — هه میس

 هناعم ییتف رادهاش كلذ ع ۰ رواک مزال كلدیا مکح تد

 هنکیدلدا زارفا لتق كنوذأم یص بوشا تداجث هتنرلکدتا
 .نوذ الا باتكن م مسانلا بابل ین هیدنهز لدیالوبق راهستیا تداهش

 یوعد یشر یک هراحاو ارشوعس ندنوذأم ریغص یدعا

 دوخاب هنکیدلبا هعیدو كالبتسا و بصغ هنهلع و . رولیبهنلوا

 ۱ . راتشدر رولمهنلوا تداهش هنکیدتنا یارقا یرلنوب
 او ندنراحم ندنوذأم ی و هد

 هدلاح ییدلبا راکنا را هدیودبا اعدا یشر ندنباوت كتراحم

 .رونلوا فیلحم موق م یص هز وک هو نالوا هاتفم هسعلوب هندي

 . رشع ثلاتلاو یاثلا بالا هب دنه رولوا رتعم وکو

 قماعلو تنح هنرزوا یص اھقف ضم رده یه ارز

 لا دارقا اب هی اب یتیموکح بویمهناوا فیلحت یبص هل بتهج
 دا یوخام 0 شب کد هدهسپ وا تهاذ هحل
 عاتتما ندهذاک نيب نوجا قماسلوا عفت رم یداتعا كسان
 یحنکیا و هکر دراشملوا لاق هنغجهنلوا فلحت ندنکحهدب

 فلحم نوذأملا یصااو یوعدلا ىف رحم ردشلدیا حیجرت 2

 همزلیالو ثنحمال هلال نوذأملا یصلا فلحم ال ربصن لاق غلابلاک
 دخان ههو فلح هنا ىلع ا واملعو هند وا رارفاب الا ندلا

 رارقا وا لذب لوکلانا ىذلا فالتخالا ىلع نوکی نا زوجمو
 .عیاسلا بالای یضاقلا بدا باتک یف هبزازب

 یک فیغر نوذأم ربع ریغص یل :ههده یرسپ ماعط ۲۰



 و ا ۷۱۰ ۳۳

 هربع هلا ریس ردق هلتسن هنلامو هده یدشر زا ندنالوک ام

 مهردلا نودام ةضفلا نمو سلفلا فغرلا .رول هديا تفاض

 درک غ و . یرتصلا دوعنلاوتا ةلالس لا نه دافتسب 6
 نوسنلو رهقش كرکو نوسنلو نیرحات ندیاهلماعم هلسودن؟

 .رالا عمم بولقلا بالحیتسال راحتلا نيب كلذب ةداعلا نابر ِ

 دم فارساونیمت هلتبسن هلا یکه دندي قلقوجو قلزآ
 مهرد كس نوا هدندب هدنروص و .رولیدیا دیدح هللا همت

 ینیدنل وادع لبلق یسجنا ادها یمهردنوا كنوذأم ینصنانل وب

 یسعا هیدس ھ یھ رد سدس یص نانلو مرد نوا هدندب یک

 كس ۵ نوا می کهن . یواطحط و دون رولل وا دس و

 تفابض ۷ رص شو نوا نوذآم یص نانلو یلام شورغ
 یتسبربع كتالوک 6 تا رخص اما . رولوا حس هسا

 .نهدیا بده و هه ی رش EES رداندو مهارد الثم یعب

 . رهنالا مج ردندنامربت هبه اریز ۰ هلوا ضومب د هکولو
 هل وا لسلق یش ییدشا هبده و هه هک رکم . قاب هبهدام ۷۰

 بالحتسال رولوا حس هرو هباهقف ض هدلاح وا .دوعسا اونا

 یدادیارک ذ افا مکهتن .رهنالاممعو هبناخو یواطحط بولقلا

 ةفايضل اذاخا نمنوذ أملا كلام مفصل |لام ین ناکلع ال یصولا و بالا

 ۱ میل ادبع ةرسلا هیدهلاو ةریسلا

 یعیدقبیع كلام ینیدناصلریغص :نع طح بیع یار, ۱
 كراج ندعبم نم هدزوا قلوا لباقم هع هدکدتسا روهظ



 تا۷۷ سن

 اما . رولسهدیا لیزنت یرادقم نالوا داتعم یراملبا لیزتت

 یک یفیدلوا زتاح هلتهح ینیدلوا ضح عربت لیزنت بیع الب
 ليز یخد هداز ندنداع « زوم هدنع و نمامالادنع اذه و

 هسیا و پولوا هرکصنددقع ماع لیزنت و ارز .زالوا زاح

 ترورض اکو هلغلوا دودعم ربغ ندنعینص كراجمو ضع عربت

 ناک نا رظنن بعنم طلا ناک ناو یواطحطو ریونن ردقو

 فورعلاب نکی م ناو ةراجتلا عداوت نم هلال زاج فورملاب

 دوعسلاوبا زوجمال اه دنعو ةفبنح ىنا دنع زاح اشحاف ناک ناب

 یبعو ؛ةراح_ سیل طلا نال عاجالاب زوجمال لیقو یرصلا
 یروط نوسلوا تباث هنیلاب كرکو نوستیا رارقا رک یص

 زج مو ةفينح یفا دنع زاح شكا ناک ام نادحا له مو
 هعس ىلع ارابتعا و اهقف هب لاق عیادبلا بحاص یوس اهدنع

 عیادب بحاص کل . اهدنع ال هدنع شحاف ناغب ولو هنارشو

 : مياطادبع ردشمهمهدیا تباصا هدهقفهو

 4 هدام = ٩۷۳۲

 ٩۷۷ . رولوا لطا هل روص ترد نذا نالبرو هرغص

 : ۰ قاب هبهدام

 € یآ هدس یسلو نالوا شمریو نذا هرغص رب ) ۱

 هوا یلوندیار ج ینعب (. رول هدیالاطب ایذا لوا هلا رح )از جنم
 رکذ هدهدام ٩۷۵ هدنروص و . ردللوا یو نرو نذا اک |
 رج 1 یسل و هسر و نذا هرغص ر f هرزوا ین دنل وا



 سس ۱۰۳ س

 اح وا هنپ نکل . ردلکد یلو وا نریو نذا اریز .نمهديا

 ندقدلوا لطاب هلهجو وب ینذا كريغص یدعا . رولیبهدیا ره
 لام ربنوام هم کارو زا نوا فا ق
 ندکدتا رخ یآ یل و ندم دا ,یتشمراب زونه توناض

 هده زالوا یر هسر و هم وق ص روح 4 کوم ۳7

 هرزوا ییدنل وا ناس هدنح رشهدام ۰*۹۷ اعوا و .یاثلا بابلا

 هحنمکح هدام ۵۱ هسا طقاس بولوا طاقسا یم قح نوا

 رولک مزال قمالوا راح رج نذالادم ارظن هنکحهّشا تدوع

 نيران بولوا طاقسا هدنفحدومع ناشوا عفار «نذدا هدهسلا

 ,راتشدر رولوا شلدیاعانتما ندنذا هدهروک ذم دوقع هبارخوب

 طرش یسلوا ازحنم لرخ هرزوا یتیدنلوا تراشا احرش

 هیفس نس هریغص التم یلو یب هسرولبدیا رح اقلعم اما بولوا
 رو هسل وا هفس مکن هدهسید مدتنا رخ ینس كهسيا رولوا

 لیقوحصیال طرشلاب لزعلا قیلعتولزع رجلا نال ردلکد یفاک

 .رغس یروط راج رطخطاب عملا قلعتو عس رجلا نال ا

 هلهح و لوا هن یسلو (هسلا شمر و نذا هلهج ون طقف)

 عياش یخد لر هسیا عیاش نذا یی (.ردطرش یسمیا رج
 قجنآ الثم یی هسیا لکد عیاشیذا طقف بولوا مزال یسلوا

 یفاک قوقو كربغص زکلاب یخد هر هسيا شلوا فقاو ریغص
 هلصا طبحلا تو .ردلکد طرش یعولعم كنقلخ وشراح بولوا

 صاا نذالا لع دريو” ماعلا نذالایع درب ال صاا رححلانا



 سس ٩ 4 6 س

 رضحع رحخ ةئال وا نلجروا لسحر رضحع هل نذا ناب
 . یروط حصي ءال وه

 یسجنرب : ردطورشم هلطرش یکیا یتیماع رخ «هصالخ
 هرینص یتح . ردیللدیا رابخا و مالعا ینکیدادیا رج ءربفص
 رابخا رح هنسبرتک | كنقلخ وشراح هسهلوا رابخا یتروحح
 رحطاو نذالا ىف لصالا نال .زالوا حب رج هلس هسالوا

 هقحیف همکح تش مو اعت هربغ قح یف تب اعاو یصلا وه

 هقوس لها كلذ دعب عاب اذاف هربغ قح ىف اذکف ملعلا مدعل

 ام یبغتب یواطحط اق نذالا مکح نال زت اح وهف مھریغ وا

 یصلا ملعينا لق هبلع رح امدمب یرتشیو عیب یلولاءآر ولو
 ههجو و اناسحتسا انوذأم یت رجاب یصلا ملع مث هه ملف
 عقرب یرتشیو عیب هدبع ةر لاح ةزاحا یلولا توکس نا

 « یسحنکیا . یروط یلوا فوقولا عفرب نالف تباثلا رجحلا

 . ردنسل وا یعولعم تانک | كدقلخ وشراح

 هدیور و ماع نذا نوجا اطعاوذخا یسلو هریغصر الثم)

 هدقدلوا كجهدیا رح ین | ءرکصندقدلوا یمولعم كنقلخ وشراح

 كنسیرتک !كنقلخ وشراج لوا هدیولوا ماع هلهجولوا یندیرخ
 یمولعم كنسیرثک | كنقاخ وشراح (.ردطرش قلوا یعولعم

 رذعتم مالعا هنسلک ارز .ردشهلوو یناسحتسا یتافک كعلقلوا

 راهتشالانال رک الاب ینتکیف عوفدم وهوجرح هیفو .ردرسعتم ا
 . قاب هبهدام ۱۷» .یواطحتط كلذ لصحم دوصتلا وهو

۳ 



۲ 7 ۹ ROO PATIO 

 تس ٩46 تست

 چوا کبا) هدوشراج دوخاب ( هدنسهناخ یدنک هسخو ]ل
 اریز . یایز (.زالوا حب یا رخ هدنرضحم كنشک

 هلا یص رانایلوا رادربخ ندرخ هسلوا حیح رج هلهجو وب

 هلهحوو هلعءانب .رارولوا هدیدررض هدنرهلماعم گردی |هلماعم

 نابملیب یرحو «یص هدبودیا رح هدنرضحم كننشکچوا ییا
 شریوشلآ هبانالبب یکینجهلوا حب هستیا اطعاوذخا هلبا

 صضیصخت یک نذا ید رج کنوح . رولوا حح هن هسشا

 هدنقح نابلآ تامولعم ندرح ندنكجهبنا لوق ییزجت و

 رانالآ تامولعم ہوا ےک یماطعاو ذخاو نوذأم «رینص
 تباث ندنوب رولوا حب یساطعاذخا و نوذأم یغد هدنقح

 حی صاخ رج بولوا طرش ممعت هددت كرج هکیدلوا

 . راتشدر ردلکد

 نالینارا هدنتیماع لر هکرولوا دافتسم ندناحاضیا وش

 زنک | کلب بویلوا هناخ دوخاب وشراج ینب رج لح هطقن
 ندنیدلوا یراہشا و عوبش رخ یني یسلوا یعولعم كقلخ

 ریتم روش هدکدنبا رج هدنناب كنیشک چوا اب کیا هدوشراچ
 هدنروضح كنسبرنک | كنقلخ وشراح هدنسهناخ اما بویلوا

 , هیاده رولوا رحیحنم هدکدسا رخ
 ا کیا یتوذأم کردو یس تنتملتد ماع نذا هدلام

 رج هدنناب كرلت و هدر دشت دلم هک هقشن ندبشک چوا

 ندسص یت وذأم یک ینیدلوا حج هدکدلدیا مالعا هب یص كرءدیا



 هتس 0 بس

 هب یص ید یتیماع كتروحح هدنروص ییدملس هننش هقش

 ردقو تحاح هنالعا هتقلخ وشراح هسخو بولوا هللا كمر دلس

 یشردلس هیص كنک:,دلدار اما .یواطحط ررضلا ءافتنال

 هسنیا ارشوعیب نیدمریدلبب اک آ هیلعءانب بولوا مزال هدلاحیه
 بابلا هدنهو راتحدر زامهلوایمکح ءلرخ بولوا ذفانو حح

 سغ دحا نذالاپ می مولف .یدنلوا حاضیا اف | یک هتن . سماتا

 رحم ا وانوذأم ناک عابو یرشاف هب عیال یصلاو هیلعر و یصلا

 . یواطحط هملعب الا همزلبال رحم |مکح نال لطاب
 ینب ةداهشلا ینصو دحا هدرحطاربخم هروک همظعا ماما

 یسهلوب لداع هسیا دحاو ربخمینی .ردطرش ددع دوخاب تلادع
 هکر کم .ردلکدیناکیربخ كلداعربغ هبلع ءانس . یاتسهق ردمزال

 ماع قاف الاب هن رج هدلاحوا . هدیا قیدصت یربخو روجح
 نوناخییا هلبایشک را رب دوخا یشک را کیا ربخ اما .رولوا
 راتو لوا لداع ربغ هلرکو لداع كرك رانو هسيا رولوا یک
 نوا بیذکت كرکو قیدصت كرك یص ینربخ كرانوو

 كدحاو اقلطم نیماما نکل .رولوا ماع یتروحح هلروحح

 لداعربغ هکولو ربع یی .ردراشلوا لئاق هنکودبا یفاک یربخ

 رکناول اما رححاب یلولا رق ناب اقح ربا نوکی نا دعب . هلوا
 یربخ هسیا رولوا لوسر ربخم هدرو . اروجحم ریصیال رجطا
 . رولوا رجحنم نوذأم یص هلکنو بولوا حب قافت الا

 هرب اص هبلا لسرا ولو لسرلا ةراسک لوسرلا ةرابع نال



 س | 4۱ سس

 بئاغلانم ةباتكلاو ةلاسرلا نال اروح راص هبلا بنکوا هرحح

 ارح اقسافوا الدع لوسرلا ناك ءاوس رضاحل ا نم ةهفاشلا ةلرع

 . امریبغتب سماطا بالای هیدنهو دوعسلاوناو یروط ادعوا

 قالا دحاولا ییکش هنذاب رابخالا اماو هرححم راخالاین اذه

 يلع دحاولا ىلوضفلا لوه نذالا تس و یرصلا دوعسلاوا

 ریا ناک اذا انوذأم یصی اعاو امهس قرفال هنا لیقو لاحلک

 یزوطلوقلا اذهلع یوتفلاو سا هک و جا دع هتاه

 رححنم هشارابخا هل وتکم هریغص یر «یو مکه تن . رییس
 .رونلوارک ذهدنحرش هدام ۱۰۲۹ تالبصف هدنقحرابخا .رولوا

 ربغص هنذآ و هد ورو نذا هریغص یسلو هکراو ردقوش

 یحد رخ هدفدلوا كحهدیا رخیسلو ندلوا فقاو زونه

 سماا بابلاف هیدنه زلک مزال یساریدلیب هب یص
 ۰ ۹۷۱۰ . رولوا لطا هلسوف كنسلو نرو نذا ۲

 . قاب هبهدام

 هلیتسلوا نونحم هللا قبطم نونج كنو نرو نذا ۳
 یواطحط رحال اعطقنم ناک اذا هموهفم هدافا . رولوا لطاب

 نوکیال امو مزالربغ نذالا نال دحا تولاو نونطاب می | ناو
 ءادسا هل نذاب هناک ءادتالاکح هما ودل یطع فرصلان ۸ امالا

 ءاشناک هبلع ناک ىلع هک رتف ةعاسلک رححملا نم کیل ةعاسلک

 ءادسالاین طرتشب اک ةلاا كلت ىف ةياهالا ماق طرتشرف هف نذالا

 . یواطحط نونطاو تولاب هلهالا تلاز دقو



 س | ۵ بس

 هليسملوا نون هللا قبطم نونج كلريغص نالبریو نڏا ۽
 قشونح ناک ناو .قاب هنحرش هللا هدام 4۷۶ .رولوالطاب

 . یواطحط رجح

 4 هدام ٩۷٤ رج

 هلوا یتالو هتراجت و هفرصت هدنلام كربغص هک مک ره

 بالا ق بدنه ردتات یتالو یخد هکمرب و ڻذا هنراحت هریغص

 ۱  مشع- ىلا

 نذا ىع ( هدبابوب ) كهوتمم اذکو ( كريفص  هیلعءانب
 ههوتعمو هریغص ینا .رد (یسااب الوا یسلو) هدنلئاسم رخو

 اهوتعم كرك هوتعم .رولب هدیا رح هرکصو . رربو نذا یسابا

 . نوسلوا ءوتعم ءرکص هدبولوا غلاب الفاع كرکو نوسلوا غلاب
 لاح ثانساباب یی یراتیصو هسیا شلوا توفیماباب اسان زا
 اب یی . رد ( یصو یتیدلوا شما بصنو رابتخا هدنت ایح
 مصو هسمک نالف هرکص ندمفیداوا توف نب نکیآ هدنابح

 "EE هدک دد نوسفا هنیروما كمك رو كمدال وا بولوا

 ینکیا دلرغصیصوو هدرولواشلوا یراتخحمیصو كنافوتملوا

 رول هر و نذا هررغص یحوو هلع ءان .رولوایسلو هدهجرد

 هسردپا تافو یخدراتخیصو اثاث ) .رولیب هیلبا رح هدهرکصو
 تافو ید یوو و( یصو ییدلبا بصن هدننابح لاح كا

 لات یصووو حو ییدلیا م هدننابجلاح كن هسیاردیا

 يلو دم ناو یصو ييدتا بصز كنو هسرړدبا تافو یحد



 سس 4 6 س 3

 .رولیبهیلبایدرمم هرکص یکیجهلیب هریو نذا هریغص بولوا
 كنساباب دوخاب یساباب كنساباب كريغص یي ییحم دج امار )
 یاطعا بولوا یلو العناو یماباب كنوب دوخاب (یساباب كنساباب
 هدنو .رولم هديا ید رخ نذالا دعب وللثم یجهلس هديا نذا
 ندرادجیکیمابابكنسان آ یی نددساف دج یسملیند یخ دج

 ءریغص هلدساف"دج نکیا لکد یصو هکنوح .ردنوجا زارتحا ۰

 .ردنابلوالخاد یا هدنتسن هریغص «حضصدح .ردقو یتالو

 لخادیمااب هدندسن هربغص كدجو .یک یماباب كنساباب ریغص

 رغ ردالوآ لعادیآ کس
 .روبل وا لخاد یان آ هدنتسن هربغص كدجوب .یکیماباب كنسانآ
 عطف یسن یللخح كسداقو هشدلوا تبا ندابب بسن یدعا

 یدلوا دساف دح نالوا لخاد نیداق هدنتتسن ىع هنکجدیا

 رابتخا هدننابح لاح كدج وشا اسماخ ل . راتم در و یلز

 نوذأم بولوا یسیلو كلربغس ( یصو یفیدلوا شملیا بصنو
 (كنصولوا اداس هسرديا تافویصوو و .رولس هديا رخو

 هسردیا تافو هدوو ( یحو یبدلیا بصن ) هدشنابح لاح
 قرهلوایلو دعبناو یصو یبدلبا بصن هدننابحلاح كنسصووب

 یصو دوخاب کاح اعباس .  رولیب هدیا رخو نوذأم یریغص
 هلربغص هدوب هک (.ردیصو یکیدلبا بصن كاك اح یی ی وضع
 .رولیب هديا ید رخ كف یک جهل هدیا رج هلغلوا یسلو

 یصو هيرب .ردمسق کیا یصو هکروایشالک | ندنالیصفتوب



۱ — ۰ 
 ۱ راتخا ندنفرط یسلو لربفص یک دجو با هکرولنید راتخ

 ۱ ندنفرط تا هکردب و دم ی هلی رکید . رول وا نسل و

 3 رولدا نسل و بصن

 ییوصنم یصو بولوا هنسانعم تولا دم فالختسا ءاصرا

 ا هریک وا قوت نا یا
 لوا ینب ی ابوه لغم وا یکی لمف كبا یل دف كنیضاق هدهسیاردیا اضتقا
 یلاولاو راتح در رولوا شمایا فالختسا با تاذلاب ییصو

 زوحو امیر قو هصو و اجلا ةلزنع ءاضقلا هالو ىف ىذلا

 زوجحال ءاضقلا لو ٰ ىذلا ىلاولا اماو اضیا ريغصال نذالا هنم

 یواطحطو راتخح رد هذا

 عف هللا راغص لاوحا ترورض یسملیئد هدیاب و هدهلع

 یسلو كربغص هدرلنوب هکردنوجما زارتحا ندنالوا ندنباب ضح

 لع فرصت هک هل وش . ردلکد رصحنم هنالوا روک ذم هدهلحم

 هکردفرصت نالوا ندنیالو باب «لوا عون ردعون چوا رافصلا
 كنهنق لاوماو ارشو حاکنا .ردلکد كلام اکو یسهقشب ندیلو

 کارا هوا ردنتم ا ا ار کوا یب
LS SEC ABEتا رو ما  

 هربغص .ردفرصت نالوا ندراغصلاح ترورض ا عو

 ع اواو تالو ام نارات

 یهدهدامو .هناف رصت عون ون .یک یس كنالوا مزلا ییس نوجا

 یرافدنلو هدنسهبر و رخ ها ربفص یکیراقدلوا ردتقم رابلو



e ect ahaa Rik KEE RESEN 

 نوا روا

 بخ 1 تن

 هتشاا .رارولوا ردتقم یخد راهسمیک یک طقتامو ما « مع « خا

 رانوب هلیطرش یقعلوب هدنرهیرت و رج و هدنلایع كرلنوب ریغص
 ضح عفن هریفص « ثلاث عون . رارولوا ردتقم هنافرصآ یکوب

 .یک ضبقو هقدصو هبه لوبق نوجما ریفص . ردناف رصت نالوا

 یک یتیدلوا ردتقم یسودنک هحیللوا زم ریفص هنافرصت عونوب
 طقتلم و معو خاو ما یتیدنلو هدنرل هرو رخو هدنلابع كریغص

 الثم ىع یلو نالوا ندلوا عون . رلرولوا ردتقم یخد رک

 .ةبهلا هبجاولو نوسلوا باغ كك و نوسلوا رضاح كرك تا
 قاب هنح رش هدام ۷۲

 قرف هلتروص یا هدنسهزآ رافرصتعو راتاو و یدعا
 هنسهنالث عاونا كنافرصت رلبل وی هدهدامو الوا کل وش .ردراو

 نالواندلوا عون رافرصتءو رابلورکید هدلاح یراقدلوا ردتقم
 «رغص رالو ی مد هدامن و انا . ردرالکد ردتقم الصا هنافرصت

 كر کاذم تافرصت لب هکنمو سز و رخ وف

 قحا رافرصتمو رلبلو رکید هدلاح یراق.لوا ردتقم هنس هله

 .رلرولوا ردتقم هلدط رش قعلو هد رهسرت و رخ دل رلذآ « ریذاص

 بالا یصو هکرولتشالک | ندنرلریت ارنا « الوا هدهلحم

 دج یکینیدلوا یتالو كکاح ا یلاو دوخاب لدح نکیا راو
 ینالوقح كا هوشیار کیا هاو يم تا وتو ات

 هدهسلا راو بر ردق هدا یصو و دج یدعا . زالوا

 نابتسم ندنرببمت ینوصنم یصو دوخاب ۶ اح امباس یکەدەلج



 کک ۲۲

 هسردیا فرصتیسفنق بویلوا برت هدنرانس كرانوب هکرولوا

 كنبوصنم یصو هدلاحینیدلوا دوجوم 6 اح ینمی .رولوا حییحت
 یند كکاح نکیآ راو یوصنم یحو یکی نج لوا یالو قح

 رولوا ربتعم هسردبا فرصت یسدغنق هدنو قرهلوا یتالو قح

 . راتم در

 ندهماع تالو هصاخ تالو هحینمکح هدام لا :وس ۱

 مدقم ندکاح یعو بوصنم ندنفرط کاح ندنفیدلوا یّوقا
 یدل وا ناس هدنح رش هلک دعاوق باوج . رولک مزال قلوا

 . ردهبرتک ا بوبلوا هبلک دعاوق و هرزوا

 كرغص هرزوا ینیدلوا روک ذم هد هسا هدام « او 5

 هروک هنکج هلیهریو ندا اح هدکدشا عاتتما ندنذا یردپ

 مزال یسالوا E الو كکاحو بار هدر رابل و

 كيا هدلاح ینیدنلو تعفنم هدکمر و نذا هرغص باوج .رولک

 كباو .رولواعامو لضاعبا هلسهسالم یعانتما ندنذا یاطعا

 و هلینهج یعاتما ندتعفنم لیصوت هربغص ىع ینمو لضع
 . راتم در ردیا لاقتنا هبیضاق ندنسودنک تالو هدصوصخ

 الضاع بالا ناکام ثبح لاکشالا ةدال مساح ريغ با ولا اذه

 دا نلا ىعي بنرتلا ىلع هدعبام ىلا ةيالولا لق نا یغش

 ةماعلا ةبالولا باب نم لضعلا ةلازا نا لاق ناالا ىضاقلا یلاال
 . الم دلا نم نکعالاذو

 هلع ءا .رد هرزوا روک ذم سرت ید یسلو ثهوتعم
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 هسخوب بوایهرړو نذا یدجاب یسصو اب یردپ ید ههوتعم ۰
 قرهلوا هوتعم قحوح ر یدعا . را ھر ونذا یایرفا یک ی

 هرکص هدیولوا غلاب القاع یک ینیدلوا رانو یسیلو هحنل وا غلا
 تولوا لاب القاع هسخو . ردرانو یرابلو هنب ه سلوا هوتعه

 . راتحم در ردلکد داع هب یضاق یتالو كنالوا هوتعم هرکص "

 هحومو شادنرف ز و یسصو كنهدلاو و هدلاو ( اما )

 یضوا) ردهدننزو الواو اصلا هل مک كنار (كنابرقا راس و

 رانو ارو ( ۰ زالوا زئاح یرامریو نذا هدلاح یرلقدلوا
 یک یراقدلوا ردتقم هف رصت هلئروص تراجم هدنلام كربغص

 دوشم دلور و ندراطم ی تر
 ہرا هنیردپ هوتعم یا دا فرصت هدلام كنز

 فرصت هدنلام كنبردپ نونج «داورب مکهتن .نمهررو یتخدنذا
 رایج در یک یحهبممدنا

 لارا نال تارم رقص ندفرط ۱
 . رافصلا ماکحا عماج زالوا حیح هسریو نذا هتراجم هدنقح

 كمالا یصو نکیا رضاح یسیصو اب دج اب یسیصو اب با کە تن
 یر ندانلوا و هکر دف وش . ردقوب یقح هفرصت هدما "هکر

 ناصحتلا قيرطإ یلوقنمو ظفح یما "هکرت مالایصو هحنعلو

 یراقع هدهسیا رولیپهدیا عیب « هراحتلا قیرطبال » ظفطاو

 یخد لاوما نوجما ربغص تراجت یارب یک یجهیمهدیا عیب
 هلنروص هقشب ندنرا ندنسانآ لربغص مکهتن . مەديا ارتشا

۸ 

> 



 تب ۷۱6 —
 «نوسلوا لوقنلرکو راقع هلرکلاوماوس» ید هدلاوما نالاق

 یرصلا دوعسلاواو راتحم در نعهدبا فرصت اقلطم مالایضو
 یکی یدلوا رانو لو هدا رج هللا نذا .تصغلالف هافک و

 هاریغض که وش .ردران ویلو ید هدفرصت قح هدنلام كریغص

 فص داخ لاخ كو اناغ نا الوا فرضن قحل هداف

 كنیسوییدلبا رابتخاو بصن كنيصووب الا كنيصو ییدتبا
 كنیصو ییدلبا راتخا هلدج و اسماخ كح دج اعبار
 انها تک اع اھا فاجصتو ییدشآ زاشخا کنتمو-و اساس
 رد كنصو یبدتا بص تارا

 قح هدنلام لرغص نوخحا نا نالوا هسفس هکر دق وش

 نالواتبا یرلف رصتقح هدنلام لرغص یدعا .ردقو فرصت

 ءرخآ هلیارپسب نبغو لثم نم ینراقعو لوقنم كنیم ع رهن
 اما . رارولسهلا نوناص لام نوجما یصو .رارولم هدبا راجشا
 یراودنک توخوا دفان هدنقح یص رلهسلا هلا شحاف اغ

 دمب یارتش نالوا لا ناف ناف نوت "نی : رزق ءدنرزوا
 اد کوب . راتح در زالوا تاج هج هسلوا ربع یص غولبلا
 ."یدیشلدا د هدنحرش عو تالصش

 چ هدام ٩۷۵ جی

 تعفنم هدنفرصت)) كهوتعم دوخاب (كزبع ریفص رب عاح)
 (هستیا عانتما ندنذا یو نالوا مدقم ندنآ هدلاح ییدروک

 لوا هدصوصخ وب کاح) هسملو یلو مدقم ندک اح دوخا



 دی ۱۹۵

 رخام الو كم ااو ( نوار و ن هرق
 .ردبا لاقتنا هک ا قو هاسس الو لضع .كيا هدهسیا
 ندشالو كنضاف یتالو كيا ندنو .حاكنلا باب یف ی واک

 . قاب هنحرش هفنآ هدام .راستحم در زلک مزال یسلوا رخۇم

 ید بلاط الب یک کج هلهرو هنیرزوا بلط یتذا و اح
 ی آ قترا یسیلو رکید) یک با (و) .یواطحط روایهرو

 : نشو ا لورم اب توف نت رم را
 نذا هرزوا ینیدنلوا رکذ یرظن هدنحرش هدام ٩٩۲ ارز

 هکدمریو نذا کاح ةکهلتهجوش .رداضقو مکح هجو نم هدنوب

 هکهلببس وش . رداوتف هرخا هحو نمو .زالوا نوذأم یفص

 مزال نفرط روضحو هسلع یهقمو هلیضقمو یوعد هدنو

 هفیظولابسح ك اح هجلوا مکعنذا یهدنو یدمیا .ردلکد
 لا یوف كم اح هبعرش یااضقو ماکحاو تالماعم ادا

 ضقتنم یخد هلبضق كنبرب ندداحا یک ینحهملوا لطاب هلبا

 هکر ولوا دافتسم ندنسملند یسلو اد یهدنو طقف . زال وا

 كن هرتف و هک ر وای هديا z2 1 ا رکید دوخاب ا وا هن

 . راتګ در ردح رصم هدهدام ۷ لصف

 e هدام ۵٩۷ زججح

 یصو دوخا با التم ( یو ندا نوذأم یرغص ر زا

 یصو ا یو هکولو (هدقدلوا) نونح هلاقبطم نونجاب (توف)
 توم قوس لهاو یس هکولو هنلوب شما نییمآ یصو ی رکید



 ۱ ۱ س ۷۱۷ تس

 ٠ بابلایف هیدنه (رولوا لطاب نذاینیدلواشمربوال هیملیب ییلو
 2 2 ددام ٩2۸ ارز .یروطو رمتعنانلا باتلاقوسماطا
 هدننحیافرصت كن كنذا نالبریو هرغص هرزواینیدنل وارک ذ

 هدنردق وف كيذا نکیا مزال یسلوا رمتسمو دوجحوم یخد

 یتافو كنذآ موقمرمغصیدعا .زامهلوا یخد یرارمتسا كنذا

 رج «رح هللا توف اریز . رولوا لطاب نذا هی هلس هسملمب
 رخ وش هدلحو بویلوا ندنطورش كنآ مع هلو یمکح
 ات و کم هکر دتل اکو یرظن كنو . ردلکد سقم هر هدام ۳

 بولوا لزعنم ج لوا لصاو هلکو لزع ربخ هدکدتبا لزع
 هتسلوا فقاو هننوف كنلکوم لک و هدقدلوا توف لکوم اما

 هدنراحرش هلنارلهدام ۱۵۲۷ و ۱ مک هتن .رولوالزعنم هلس

 . رونلوا حاضبا

 هنیرکید رکن دتبا نوذأم یریغصرب «یصورب هیلعءانب
 مکه تن .دوعسلاونا رولوا لطاب نذا هسلواتوف كرهدیا تبصو

 . رولوا رححنم هدقدلوا نون لا قطم نونج نوذأم رغص
 ندک توا تدوع یتنوذأم هسلو تقافا E هبلع ءاس

 . قاب هنح رش هدام ٩۷۳ . ردحاتحم هندا

 هلیلښع دوخاب ) هلیاونج اب ( هلافو ینذا کمک اح طقف رل
 ینیدنل وا رک ذ یخد هدځ رش هغ ا هدام ارز ( . زالوا لطاب

 اغا هفیظولا مسح كمآ بولوامک هجونم ینذا ا کو

 زالوا لطاب هلبا یلزع دوخاب ینافو هبعرش تالماعم ییدلپا



 — ۱۷ بت

 ءاضقلا هتالو رابتعاب هنال هجونم ءاضقیضاقلا نذا نا قرفلاو

 هلزعو هتوع لابی ال ضاق هنا ثیحنف ةبابنلا هتيالو رابتعابال
 مكه تن . یروط امهب لطف ةبابلا ثیحنف بالا نذا اماو

 لطا هلمافو كنصو دوخا كنبردب كريغص یا كک اح

 . دوعسلاونا ردلکدشلوارداصندران و نذا ارز .یک ینح هلوا

 هلهجو کیا ىذا كک اح هرزواینیدلشالک آ ندهفنآ داوم ۱

 ندنسودنک هرزواینادنل وا ناس هدهدام ٩۷ ؛یسحرب .رولوا

 .ردهلیسمری و نذا كك اح ءانب هنغیدملوب رلبلو نالوب مدقم
 ندنسودنک هلهحو یدلوا دافتسم ندهدام ٥ ا

 هلبسهسیالم یعاتتما ندکمرو ندا كنا هدهسیا راو لو مدقم

 نالطب مدع هدهدامو یدعا . رولوا هلیسررو نذا كج اح
 یا رک ذلارام هکرولوا دافتسم ندنسلوا رک : قرهلوا قلطم

 كک اع نوسرو هسبا رر و نذا یالوط ندنسغق ندهحو

 .راتشدر و راتجرد زالوا لطا هلا ن دوخا یقافو ۱

 ہیچ هدام ٩۷۷ رقم
 نادهجنو نا روک ا ره ده ۱2 هقاب ( كك احر إل

 لوا  دوخا ۶ اح لوا هن یریفص چندتا نوذأمو هلل رب

 هدام ٩۷۳ (ینلخال اک هنبرب هلغلو عوقو ىلع الثم كکک اح
 هنسهعورشم لوصایمکح ك احرب (.رولیب هديا رجال هلهجو
 هروک هنکحهبمهدیا ضن ا رکید هدنروص یشدلوا قفاوم

 رک ذ هدنحرش هدام ٩۷۵ ارز .نملئید ردلکدز احر هدنو



Eeهمسر  

 رداتفا هجونم بویلوا مکح هجو لکن م نذا هرزوا یفیدنلوا

 یک یدج ا یسیصو ( دوخاب یساباب زا كريفصلوا ( هسخو )

 ره یا هنیدژوا لرع داخ نافو كک ا یسلو کیو

 چیه یا هبلعءانب بولوا مکح هجونم نذا اریز ( ۰ نهدیا
 , راتمدر و تنم رد نمهدیآ ضهف دحا رب

I ESR SR ۷۵یاوو مات دوو  
 یرومآمو تایحرب اح بوشوا یزارتحایریعت یل نع دوخاب

 طقف .زامهنلوا رح ندنفرطرلل و رکید هنن هسالو یاب هرزوا

 یان ودام کار ولشالک | ندن ربیعآک احلوا هنی یهدیل وا ٌءرقف

 ردیف یا هد وام ناک اک یضاق تجدنا رخ ییص

 رخ نآ قنوا هدکدتا لاصفا ناش روما اح لوا ا

 .ردق وب یاالو ارو نههدیا

 گم هدام ٩۷۸ قیس
 ماکحا هل نآ زا هدماکحا عنج ( هسمک نالوا هوتعم )

 دجو با «یسحیذکیاو هدننافرصت «یسجنر ىع هده | هال

 عفدندنآ «یسحنچواو هدقلوا ن دن دا د او یو

 هوتعمو ندم هسمیکرب هيلع ءانب (یردهدنمکح زی رینص) هدنیلکت
 ود ردکنالف كالما و لاوما ٌةفاك ناناوا تبسن هنسودنک نکیا

 . ال امو اصخلم حیقتت زالوا حک یرارقاوش هسا رارقا
 رکد هد هدام E ٩۷ لئاتسم عرفتم هنساح رب

 هدنفحیک لوق یهبدهو هقدصو هبه كهوتعم هرزوا یییدلل وا



— ٩۱4 ۱ 
 رتتعم هلس هسلوا ینزاحاو نذا كنسال و فرصت نالواضح عف

 هحاسند هدنقح والثم كم هفدصو هبدهو هبه "یش ر هرخا و

 هدامسو لطاب هل هسلوا رحم یسلو “یش نالوا ضح ررض

 طوف E افوقوم هننزاح اتنسل و یدوقع نالوا 75

 هنفیدلوا بلاح كنارشو بلاس كعس كهوتعم هدنزاحا تح

 . زدطرش یسلوا لقاع

 غلاب قرهلوا هوتعم هدنغیدلوا غلاب هکهوتعم لوش یدع)

 كنبردپ الثم .هلسب یغیدلوا بلاح كنارشو بلاس كعسو هوا
 نذا ندنفرط یسلوو یردب <[ بولوا تباث هدنرزوا ی الو

 هدی ولوا لا داتقا طقف .ردحح قاقالاب یسلرو

 هقسوب 1 ماما .ردشعلوا فالتخا هدنو هدقدلوا هوتعم هرکص

CECتالو کوب بوما تدوع تالوقح هنسل ویک با الثم  

 هک الا رح شخ مر و نده ندیشداوا تیام هب
 هدن الوا ساق هک عرب و ندا تیللو رکیدیکیردب .رولوادناع

 ندنکچادبا تدوع تال وو هلو رو ین
 ناسحتسا هکرولس هریو نذا ید یرلیلو رکید یک یردپ اکوب

 وتم ءدازو تلف فافک و هوس تا را
 رابتخا یهذم د ماما هروک هنغیدنلوا رک ذ قرهلوا قلطم
 ءاهقفلادنع هرزواساق تهحناسحتسا تهح اناذ هکردشعلوا

 . رولبنوط حج
 اون هک هابوش .ردشهلوا فالتخا هلهجوو یخد هدنونم "



 س ۷۳ ۵ ت

 القا هدهسلا ليا هنسنا و یک با الثم ی الو قح كنالوا لاب

 تالوقح .روک هفسوب امام هسل وا نون هرکصندقدلوا

 هروک هدم ماما .رولوا كباق ة4 طب بوما تدوع هردب قلرآ

 . یورشا رولوا دناع هنسلو یک یردپ هنب
 یعو یخا كهوتعم الثم یی هكراهسمک یرغ ندللو اما

 زالوا رتعم نذا یکویو زاح یرامر و ندا نر

 ررد و راتح در

 e هدام ٩۷٩ جح

 كنوب هیلع ءانب ( . ردهدنمکح زیعریغ ریفص قتبطم نونج إل
 هسفا یک باهنا رک . زالوا حبح الصا یسهیلوق تافرصت

 یک عیب كرکو نوسلوا هراض یک هبه هرخآ كرك نوسلوا

 ماکحا یهدهدام ٩5٩ هلتهحو . هاده نوسا وا 3 هدامهش

 نونجم الثم هک هللوش .راتدر رولوا یراحیخد هدقطم نونح

 هقافالا دعب دوخا یسلو بولوا لطاب هسنا عیب یلامرب قبطم
 نو یسیر, یک ینجهیلوا زن اج هلیب هسریو تزاجا یسودنک
 مستو لویو باما هدوا هدیودیا میلستو هبه یلام رب هقبطم
 فافرصتنالوا هدنتفافالاح كقبطم نونح اما .زالوا حب ها

 تاع بسك امام قبطم نونجم ین . ردیک ینافرصت كلقاع
 ههو ارشو عی هرکضندکداک لقع ماع هنتسودنک» توها

 هروک ذم تافرصت . رولوا حح ینافرصت هاب یک باهتاو
 هرتاد هدامهنب دلرکو نوسلوا هراض كرو نوسلوا هعفان ك



 — ٩۲۱ بس

 هوتعمو لقملاصقا هدنتفافا لاح هک ونحم لوش نکل نوسلوا

 یتیدلوا یک ینکح ربع رغم کک تكيو هلو .ددیشاج

 : ردوا ك د5
 ۱ هه هدام هم جم

 ینیدلوا لقعلامات ینعب  هدنتقافا لاح كقطمرمغ نون إل

 یافرصت و یعب ( ردسک فرصت كلفاع یناف رصت نالواال هدلاح

 هلرکیدربعت راتحدر زملیا فقوت هننزاحا كنسلو بولوا ذفاب

 منام اریز . ردقوب یعالو كلهن هنیرزوا كم آ ءدنقافا لاح
 اذاف . ردا تدوع عونع هدفدلوا لئاز نونح نالوا فرصت

 نال احبح نوکی هتقافا ةلاحف هل را نء غرفوا نهروا رفا

 . حسقنن لفاعلاک هتقافا ةلاح ین ن ونجا

 وی کا قبطم نر ر ا وب
 هرادو هعفاو هراض تافرصت یکهدن رن ونج لاح هدكن کیا

 یو :كنسکیا هدنراتقافا لاح یک یشدلوا لطا اتم

 قرف هدنرانب هدنهجوب هل فلوا حح یرلهروک ذه تافرصت
 هدام ۹٩4۰ یدو یترف هدماکحا ضعل کد هدتسعول .

 1 یدشعل وا ناس هدنح رش

 هو هدام ۹۱

 دام ( هدقدلوا غلاب) قرهلوا لالا لوهج ( قجوچر )

 ققحم یدشر هلبسلوا غلاب درج هرزواینح هل وا دافتسم ندا

 لاحعتسا هدنصوصخ یساطعا هنسودنک كنلام ) ندنکجهیما



 بس ۷۷ —

 ردیلقلوا هدنوب (.ردیلملوا هبرجم ) یدشر (هلبا ین ات بویملوا
 نیدلوا تبات یدشر ارز .ردیلماملشالک | تبراتخ ندنسهرابع

 هرزواینج هناوا حاضبا هدرا طقف .رولک مزال كمامر و یلام

 داش هروک هناحاضيا ییدررو كحقنت بحاص کر كن ه رحم

 هنیرلنایب یهاظ كنیلبش همالعو كنهبکاولو طقف بوبا باجمل
 ققحتینیدلوا دیشرإل هنیرزوا كنوب و . ردیا باجما ینامض ًارظن
 كنو كنصوو (.رولبر و هتسودنک اونا تقولوا هدا ردا

 هل غولبلالبق بولوایفاک هدلام یاطعایسملس یتحالصو دشر
 یصو ه-حنجوم هدام ٩٩۸ هحنلوا هدهاشم لاحو هدیص

 مزال نامض هبیحو هرکصندنوب بولیب هدیا میلست هربغص یلاوما

 . یدشر كنالوا غلاب هلهجووب سکعلابو .قاب هبهدام ۰ ر
 ماست یص و هدلاح یکی دلیا بلط یل اوما م وق مص غلاب رکصن دک د تیا ققحت

 . رولوا نماض هسلوا عیاض هدیصو دی هرکصندنآ هدیویما
 نماض هسلوا فلت هدندب بلطلا لبق نکل .قاب هبهدام ۶

 یغیدلوا دیشرربغ كن هک ینبدناو یسصو «یصو اما .زالوا

 هدوا هدیودیا ماست ک | یلام یم هنغولب درج هدلاح کیدلیب

 . رولوا نماض هسا ردیا عياض

 یسصو هدلاح ییدلیا بلط یلام قرهلوا غلاب یص یدعا

 حر نام مادآ طی E هد نوا ااو
 ه هدام « ٩۱ » . زالوا نماض یصو هسلوا فلت هدندب موق

 کاح هلسفلوا غلاب هدلاح یفیدلوا دیشر ريغ «یص میک هتن .قاب
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 هسا وا عياض هدهسر و اک | یلام یصو نکشعلوا رج ندنفرط

 . رولوا نماص

 . رد راو لاح چوا هدسص نالوا غلاب هکر دىلملوا مولعم

 لاب هدلاح یی دلوا مولعم یدشرو دشر رخص لوا «لوا لاح

 حلصم هدنلام بویلوا هیفس کیا ریغصیعب هدلاحو .ردقلوا

 هتسودنک كلام هسا رولوا لاب قرهلوا هدندق هظفاع یلامو

 یمولعم كنصو كنیدشر كلريغص لوا بولوا زن اح یساطعا

 هدام ٩۱۷ ارز . ردیا تیافک هدنساطعا اک | كئلام یسلو

 تیروجح ی هدربغص هلبا غولب هرزوا ینیدناوا رک ذ هدنحرش
 نالوا مولعم یدشر هحینمکح هدام ٩٩۸ هدرو . رولو تباہ

 غولبلا دعب هدلاحینادلوا زاح یمیلستو یماطعا كام هب یص

 . حبق ردقو مالک هدنزاوج

 نکیا ںیغص ین هدلاح ینیدلوا دیر سدس « یا لاح

 هدنروص و .ردتلوا لاب قرهلوا فلتم یللامو فرسمو هس

 .ردح رصع هدهدامه۸۲ یی دلوا زن احیساطعا هو رم

 مولعم ینیدلوا دبشر اب هیفس نکیا یص ریغص « ثلاث لاح

 ییدر و كحق بحاص هدنروصوت .ردکمرا هغولب قرەىملوا

 یهالاو بولوا ّرناح یماطعا كنلام هنسودنک هروک هناحاضبا
 قمالوا حب ینافرصت هتدلوا مولعینیدلوا دیشر نالوا غلاب

 لبلد حیض عیضم هب اب هماععم لاما عفد نالەلوف .رولک مزال

 ةلعلا مدعل نمضي ال ههفس الو هد شر طب مو هنا ىلع یهاظ
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 یرصلا نیدلاباهش ماللسالاخبش موحرملا هبىفادقو ةروك ذلا
 ی اناا د هاوانف ی ةروک ذم یهو

 دیشرریغ و دسفم هدیودیا اطعا یل اکو یصو هبلعءانب
 هب هدام ۱ . لک مرال نام هبیصو هترولوا تباث ییدلوا

 .ردیلمامریو یلام نزسکما رابتخا و هرجت یصو طقف .قاب
 نوجما راتخا یحالصو دشرو ریغص لاح فاشکنا هبو و

 عانتما ندملست یلاوما تدم ر هغلاب یص « یهو نوجا

 فلت یصقتالو دعت الب هدندب یصو لام وا هدهرص و هدهبشا

 وش هتشيا نانلوا ناس هدهدامو . زاک مزال نامض هسلوا فلت

 یهدهدامنتم هنسادیا فرص هلوا لاتحا اریز .حسقتت ردلاتحا

 هکنوح . ردشعلو منام ىسەراىع « ردیلعل وا ه رحم هليا او

 . زموروک موزا هببرجت هجنلوا مولعم یدشر
 ندمیاستیلام هلر راکنا یدشركءلاب یص «یصو یدعا

 یسعا تابا هلا هعرش ةن یدشر غلاب یص هدکدسا عانتما

 . حبقنت هلبدیا موکح هلبا لاوما لست یصو هکان . رولک مزال

 نیدلوا تباث قدشر هدولوا غلاب ریغص هدهیلاولو نکا

 یودبا و مغ یماطعا كلام اک | ندنفرط یسصو

 .راتشدر ردشعل وا نا یح هک مزال نامض هدنروص ییدرو و

 هلربغص ینعب هبیاث لاح حقن بحاص ینالک و كنيطاولو
 .ردشملنا لمه هتتروص یعولب قرهلوا هفس

 یلاوما هرکصندقدلوا ققحتم یدشر و غلاب ریغص اما

 ز نیا ی ا



 ٩۳۲۵ تس ۱

 فلت هدد هدیویمرو یعو هدلاح ییدلبا بلط ندیصو
 زی زونه یغنص طقف . راتمدر رولوا نماض هسلوا عياض اب

 نکبشعا بلط ینلام ربغص هدیولوا تباث یدسشر نکیا غلاب اب

 ىلو یی شمامقبج ندتالو تحت زونه هسمرو یسصو
 هلخلواشعلوب قاب یالو قح هدنرزوا موق ریغفص كنصو اب
 فلت دعتالب هدندب و . رول هبمرو هریغص ینللام یو ا یصو

 . زلک مزال نامض هسلوا
 ه یف طقف بولوا حورشم هجورب هیهقف ماکحا هتسشیا

 رداص هدنح رات ۱۲۸۷ هنس طاش ۲ قو ۱۳۸۸ هنس ها یذ

 یندشر هدیولوا لا ریغص رب ینه ه یاطلس صا نالوا

 ها راکنا یتدشر یسصو و امدا یمیلسا هنسودنک كنلاوما و

 یعرکب غص لوا هدنرلقدلوا هعفارص هدناح روضح هاهجولوا
 مکحو عاعسا .زاع وا عاما .یساوعدیدشر هک دعا کت ینشاب

 . قاب هبهدام ۱۸۰۱ . زالوا دفان مکح و هسروليدا

 e هدام ۲ روح

 (یدشر هسا رولوا لاب قرهلوا دىشر ربع قجوج رژ

 هلس هستیا لاکا یتشاب شب یمرکب (هکدمنا قفح) هلبا تح
 ماما هلتهج یتیدلوا رح قحتسو (بولرو هنسودنک یلام)
 عام ندفرصت قیاسلا و قرەنلوا رخ هزوک هفسو یا

 هحعنل وا غلاب ریغص رب قرەلوا هیفسو دیشر ريغ یی (.رونلوا
 هنسودنک ی امنوسلدیا لکو نوسلدبارح کودک اخ فرط



 — ۱۲۹ تس

 .یدشع وا حاضبا هدنح رش هف | ءدام مکه تن .هناخ ضەلرو

 هفسوب ینا هسمیک نالوا غلاب قرهلوا دیشر ربع هلهجو وب هحرک

 بودا اضتقا قعلوارح ندنکب ندنتعهللنوا غلاب اروححم رز

 لاب اروج هر وک ہ دم ماماو دفا ینافرصت نالوا رححملا لبق

 عفاو فالتخا هلهحو وو جاسنحم ريغ هر هج هق شر بولوا

 ردراو قافتا هدنزاوج مدع كنساطعا هنسودنک كنلام هد هسا

 فسو یا دنع زاح یضاقلارخ لق عا ولو .یواطحط و یلش

 ءدب رخ :تح اوز هلع ءان ..یواتفلا هر دمخ :افالخ

 کاح هدنغیدلوا غلاب قرهلوا دبشر ریغو هیفس مت ناناوب

 ندیصو می وا نوسلدیا كرك نوسادیا رج كرك ندنفرط
 فرصت هکولو هسلوا عياض هدهسریو ید یصو هلکمتسا یلام

 لوا ارز .رولوا نماض هرو ةميدو نوما هظفاح لکد نوجما
 اک | یلام ہ۔لاح یدل ینغیدلوا غلاب قرهلوا دبشر ریغ كم

 .یاثلا بالا هبدنهو هساخ رولساص عیضت افر وا یهر و

 یساملیند زالوا حیح فرصت هدیولیند رونلوا عنم هدنوب

 رونلوا عنم کنوح بولوا یم هشهذم فسوت یا ماما ید

 هدم ماما اما رولوا كعد رونلوا عنم كرهلنديا رخ كعد

 ٠ طقف . مال ادبع زالوا حبح یفرصت ید رججلا لبق هروک
 اهاتس ارز .ردکلدیا كرت یسەرابع قباسلایفاک نالوا رهظا
 « عنم غولبلا دعب اما پولوا یتیم هنسهءاصا تیروححم «عنم

 . ردبالوط ندننداح رخ كم ۶



 تا۲۷

 مظعا ماما هسیا رولوا غلاب ایفس یص رب هکردیللوا مولعم
 هنسودنک ی لام هکدمربک هنشابشب یعرکی هروک هب یلاعت هلاهجر
 هبلاراشم یرحج هکنوج » بویلوارح اطعا را کزارو

 غولبلادعب اهیفس هلتهج ىفيدلوا نوجا بیدأت هکلب «زمتا زیوجت
 . راتم درو حقن رولوا حب یافرصت رحالق

 عوع ندضبف یلاوما یهدیصو دی موقم هیفس «لا وس

 ندضف باوح .رولک مزالقمالوا حس یر هآ هروک هنغی دل وا

 ءادالمق هکمزلروک . زا باما یتساوا عنتم كفرصت تیعونم

 رو ذمعیبم نکیاعون دف نیس هدعلاب د یرتشم نشلا

 قاب ههدام ۲۵۳ رولسهاص ترحل یا IA هحل وا راقع

 ر یوم
 غولبلا دعبو لوا ندنشاب شب یعرکی مامالادنع هلع ءانب

 رب ندنلام یتح . رولوا حب ءارشو اعیب فرصت كدیشر ريغ
 یتسملبایلست هب یرتشم كلاموا یضاق بولوا حح هسناص یش

 ینسهرابهنی بولوا راج هسلیا ارتشا یلامرب و .ردیا صا هبیصو
 .دوعسلا وبا رابا هیذت هبیصو اح یتسرو

 یسهمقاو تافرصتو راج ربغ رجح کاو « لا وس
 كهفس باوج .ردقوب هداف هدنمیل-ست مدع كلام .ردحبح

 ندنکحمدیا فقووت هصضف هيا و بولوا تاقدصو تابه یلاغ

 زیسمکح هقدصو هبه بویمهدیا میلست هدلاحینادلوا لام ۳4

 ناف لاکشالا ةدال عساحريغ باوجحلا اذه نا هف هبانع .رولاق



 اس
 | مث نم یصولا دب ىف ام منيب اح ناک اذا هیفسلا فرصت
 ذه ید الف هلام فاتبف لبلق نمت عیب وا یرتشلا ار
 , افت علل

 مزال یساطعا كلام هلس هسلوا دیشر هرکصندن آ اما

 دح بولوا نوجا تلفات ینه E FRA ارز .رولک

 ا ا لر ا وا همدم
 نال هبادهلا حرش هبافکو راتم در رولوا عطقنم یخد بیدأت
 ابلاغ ةدلا هذه دعب بیدات الو بیداتلا قیرطب هنع لالا عنم

 رححهفو اضاقهدلوو نسلا اده ادج ربصب دف ها یرت الا

 . .هرهوج حسق سا ىلا یدؤبف اغلاب ارج هنوک عم هدلاو دلولا

 | زواج ینشاب شبیرکی هکدیا ققح یدشر هروک هنیماما اما
 هنسودنکی لام هلسبهسل وا خش كرهرک هنشاب ناسکس یتحو هبشا

 .زالواراح یخد ینرصت هدنلاوما دشرلالق یک یحهمهلبریو

 ردقنره .راتخشردو یناثلا بابلان هیدنه هلوا زبحم کاح هکرکم
 ییدادبا حیجرت یلوق مظعا ماما ندنرهاظ كنهبهقف نوتم
 نیماماندند,ق هک دعا ققح یدشر هدهلحم هدهسا رولشالک آ

 ییافالخ رم .حیقنن رولیشالک | ینیدنلبق راتخا یرابهذم
 لاب قرهلوا دیشر رغ «هلّئسسم یحرب : رولوا یهاظ هدلئسم

  دیشر ربع هدلاح ییدلوا لا هنشاب شا یعرک همش نالوا

  هبیصو هروک همظعا ماما هستیا میلست یلام اک ۲ یصو نکیا
 هسا وا فلت هدندب هدهسما ماست بلطلا دعیو.زاک مزال نامض



 ۲4۹ تب

 رولک مزال نامض هلبا لست هروک هنیماما اما .رولک مزال نامض
 هلهجو ینیدنلوا رکذ هدالاب .زلگ مزال نامض هلبا میلست مدعو

 هموقرم یصو هلتهج یکیدتیا رایتخا یلوق كناملاراشم هل
 قرهلوا دشر رغ هلئسم ینکیا .دومسلاوا رولک مزال نام

 یافرصت هدنلام نیدمریک هنشاب شپیمرکی كنهسمك نالوا غلاب
 .حیقنت ردحبحربغ هروکهدم ماماو حییح هروک همظعا ماما

 یفرصت هدنلاوما ینیدنازاق هدنتهافس لاح موقیم هبفس اما
 هفس هکدمنا رجح  اح ارز رولوا حیح هروک هفسوب یا ماما

 درج اریز . زالوا حیح هروک هدمت ماما .زالوا رححنم هلبا

 .رولوارححنم هل ا هفس

 مچا هدام ۹۸۳ وی

 ٩0۸ دوخا و هلبا هبعرش تج ( یدشر كربنص رب ال

 زونه ربغص لوا ( نیدلوا تباث  هلبا هرج هجنجوم هدام
 ندنفرط) یسیلو اب ( یسیصو یلاوما ) کیا غلات زیم
 هبریو هنیرزوا یلط كربفص هکولو ( هدیولیریو هنسودنک
 هسشا فالتا ریغص دوخا هسلوا عیاض هدندب ربغفص لوا ژن

 ( . رولوا نماض ) یلو اب ( یصو
 6 یسجنرب .رولوا هلهحو يا قمالواتبات یدشر كریغص

 كلام هدنروص و . رولوا هلغلوا تبا یدلوا دشر ربع

 هل نهج قلوا یص کنوح . ردلکد راع یساطعا هنسودنک

 الن شیداوا وو دو ور
۹ 



 ۱۳م

 | هیغص یلام هدنروص يلوا یسصو یدعا .رولوا هلقمالوا

 | 3 هسرو هدیروص یحینکیا یک ین> هلوا نماض هسرو

 ۱ روت نیا
 دوخا هدهدام وا هلغملوب لباقم كنهدام « ۹۹۸۰ هدام و

 الا اتم یرک ذ ددهدام لقسم افعل نآ

 ییدلوا دشر ارز . یدلند ندلوا تبا یدشر هدنوب

 هلغخلوا زن اح هحنمکح هدام ٩٩۸ كمرو هرکصندقدلوا تبات

 مزال ناض هیصواب یلو هسلوا عياض هدهسر و هدنروص وډ

 ققحم یدشر كغلابات یص گل قاب ههدام ۱ ۰ 8

 ا اطعا هدلاح اا ندصو یلاوما هرکصندکدتنا

 . زلک مزال نامض هني هرانوب هسلوا فات هدندب یو اب یصو
 یر ندربغص ارز . یدلدیا نام هدنحرش هدام ۱ مکه تن

 تیروححم هدلوا رانوب . ردیرب ندنذا هلبا غولب ندیا عفر

 . ردیفاب یمهیلصا
 چ هدام ه۸ع زجج

 نایب هدنحرش هدام ٩۸۱ ( هنیرزوا یعولب كریغص زب لا
 هدعن هدیولبرز و هاو یلام ) هلهحو ثلات لاح نالوا

 وب ( . رونلوا رح ندنفرط 6 اح هسنیا ققحت یفیدلوا هیفس
 قرهللوا راتعا دىشر هلب (عولب درح «ربنص یا كيهرابع

 . ردمدکعا تلالد هنیزاوج كنساطعا هتسودنک كلام



 س ۳۱ —

 غولب درج هرزواینیدنلوا حاضیا هدنحرش هدام ٩۸۱ هک و لاح

 یمەرابع كنهلم ندنغیدملوا قاک هدشر راتعا هدا لاح

 .ردشملیا هلئسم ےرصت هدنسهدام8۸۲ اناذ هلج هکر دشلدیا رب رحت

 رج هسل وا هفس هرکصندقدلوا لا اد شر مالک هصالخ

 هیفس هرکصندقدلوا غلاب قرهلوا لاخا لوهم یک ینجهللوا

 ایفس مکه تن . رونلوا رج هنپ هسلوا شما ققحت ینیدلوا

 .قاب هنحرش هدام ۶ ۰ یک ینج هنل وا رج هسل وا غلاب

  ۵ Beهدام 1=

 « باب ندید باوخ » ( مالتحا ) هدمالغ ( غواب دح )
 ( كمليا هيك یني » ندرک نتسبا ( لابحا و ) لازنالا عم
 نوسلوا هسرولوا هلسس ین ین « با ندش ادح » لاژاو

 ( لبحو)) مالتحا و (ضیح) هدیراج ( و ل كنا روهظ ین
 ندرانوب و ( . رولوا تباث هلبا قلوا هک یی ندش نسا
 لاک | ینهیبرع ٌهنس شب نوا هلهجو هینآ دام هسعو یرب

 ربغصلا غولب لوش نا نسحالاو . رونلوا دع غلاب یص ندیا

 ضاو كىحلاو ام ةرغصلا و مالتحالا و لازتالا و لابحالا

 . یاتسهف
 هداهقف حالطصا بولوا هنسانعم لوصو هدیرع تخل «غولب

 ءاس هنکو دا یر ندرج باسا رغص .ردکعد رغصلا ءاهنا

 هللا هدام وش هلکما اضتقا یاس كتدم ینحهلو تباہ كنو

 ٩٩۷ راتشدر ردشعلوا عضو نوجا روک ذم ناس هبآ داوم



 سا ۱۳۷ تس
 ندیا عفر یر ندربفص هرزوا یفیدنلوا رک ذ هدنحرش هدام

 . ردع ولب هد ر كلاوحا

 " یک ینیدلوا كد قسلوا هک هلیحتف كناب هلبا اح « لبح
 یالوط ندنآ كرءهروک یعاج كنهسمک نالوا مان مالتحا

 اذه ی مالتحالا طفل بلغف .ردقلوا لصاح یم لازنا الاغ

 . راتحدر لامعتسالا ةرثکل مانلا عاونا نم هربغ نود

 تابا مالتحا نالوعوقو ندزلوا لصاح « یللا لازنا
 .هللوا روصت ید لادحا لازتاالب یک ینجهبلوا ربتعم هدغولب

 ءامنم قلم دولانال لازنالا لع لبلد لا نالو ندننجهم
 ةحارص هدهلحم نکیالصا روکذملازنا «یروط ةأرلاو لجرلا

 در رک لس ع حوت مالتسا هدهنسفا شماملوا رک د

 عماج اذاو .یتنمرد ةمالعلا ىه یقاوبلاو لازتالا وه لصالاو

 هناف دلو تئاشت لابحالا هنم روصتب اغلبم غلبام دعب هلا صا

 لییق هیدنه داولابسن توبن ةرورض هغولبب مکحشو هبسن تبث
 . صطانم ثلاثلا پابلا

 طقف بولیبهلوا غوللا ةمالع هدزبق هدم كکرا مه مالتحا

 .ردصوصخم هزیق یخدضیح وللثمینیدلوا صتخ کک را لابحا
 هکرولشالک | ندنسهلوا دسق هلا یوحنو مالتحا هدهلج

 یسمشل نیلاق كنوصو ینوتیل | قتلوقو قییولاقصو هناعلاتابن
 .راتدر زالوا تباث غولب هلیا تالاح یک یسراص كرامو

/ 
 م



e هدام رج ٩ 

 یسلوا غلاب هلیوحم و مالتحا ینمی ( یندبم كغولب نس إل
 زوقطمات هدزبقو یا نوا مات هدککرا) زا كا نس نالوا نکم

 (.ردشا شنوا مات یخد هدنسکیا) نیمامالادنع (یماهتنمو

 هدام"هدنستودنک هدکدتا لاک | یشا یا نوا كکرا یدعا

 ةمالع هدنس وب اریز «رولمهلوا یهاظ غولب راثآ ررحم هدهفآ

 ندنرد  صاع ن ورم ن هللادع یتح شلدا هدهاشم غوللا

 یشاب زوقط یخدزیق مکهتن .شعیا كجوک شاب کیا نوا زونه
 ه راح ارز . رولس هل وا سهاظ غولب 1 هن ندد حا لاکا

 نهوشن ثانالانال .دوعسلاوا دولواغلاب هلن روص عرسا ندمالغ

 عولب رام | اما هیهوح روک لا كاردا نم عرسا نمک اردا و

 لیمکت ینشاب شب نوا زق كرکو كکرا رک هجنیلوا یهاظ
 كنيماما هک رولک مزال قتلوا مکح هنغولب نیمامالادنع هدکدتبا

 یخد هدهلجم هلکلدیا افا ندنفرط هبمالسا خم اشم ءرزوا یلوق
 .رحا باتکنم یدنفا ىلع ردشلدیا رابتخا

 هدیودیا لیمکت یشاب زوقط زيق ریو ییانوا كکرا روژ
 هان هزوک ذم او | نانلو روکذم وه دام یعب (غلاب

 (و قهارم) هککرا ردق هبهجندیا لاک ا ینشاب شبنوا دوخا
 برق هغولب یعب براقتم قهام ۰ رولند هقهام ) هزف

 .ناکسمالنم ردکعد نه و

 هدام ٩۸۸ ندنغیدنلوا نابع یهنه هلبا ادم هد هدام و



 س ا سس

 | هنیرزوا یهتنم یندهآ دام یک یجهدیا عرفت هنیرزوا ًادبم
 | ندبتآ دام یی قملوا میدقت هدامه۸۸ هلتهج کج هیلبا عرفت
 .یدبا بسانم كلدیا رکذ مدقم

 e» هدام AAV زوج

 یتشاب شب نوا مان یعی ( نکیشمراو هغواب نس یاهتم )
 هسمک نابلوا یهاظ غولبراثآ هدنسودنک ) نکیا شملیا لاکا

 شب نوا زیق كرکو كکرا كرك یی ( .رونلوا دع غلاب امکح
 هل هسلوا یهاظ یر ندغولب رای آ هرکصندک دا لاکا ینشاب

 بلاغ اریز .یدنفا ىلع رولک مزال قخلوا مکح هنشیدلوا غلا

 هلتهح و . رولوا یهاظ عولبلا همالع هدنس و هکردوش عياش

 یکیراقج هلوا غلاب هحنمکحهدام ٩۵ رانلوایهاظ غولبلاةمالع
 تداع ارز .رارولل وا دع لاب یعد رانابلوا یھاط عوالاهمالع

 یمکح كتهدام و .رردو راتدر ردیرب ندراتح یعرش هلاق

 .رولوا دافتسم ندنسلوا ٌءرقف كنهف هدام

 لئاق کو یخد هلال 4۱-4 بولوا یهذم ناماما هدام و

 یحدهاتفم هرزواینیدنل وارکذ بل یکی راقدلوا

 ا رادار ادع ندکودنا ر

 راثآ ءرکصندکدتبا لاک | ینشاب یدینوا زیق زکسنوا كکرا
 .راتشدر رونلوا دع لاب هلس هسلوا یهاط غولب

 هی هدام ۹۸۸ زوج

 هنس نانلوا ناس هدهدام ٩۸ یعب ( هغولب نس ادم )



 بس ۷۳۵ مس

 ( . زاشوا لوبق هيا یوعد ود غلاب قجوچرب نایمراو )
 یغیدلوا غلاب نالغوارب نایمیا لاک | ینشاب یکیانوا الثم هکهیوش

 نایمیا لاکا ینشاب زوقط یک ینجهیمهنلوا لوبق هيا نایب
 هسلکمد ندزیفرپ نانلوب هدنشابشب یتحو لوبق هسید غلاب زیقرب
 یتسودنک لاح یهاظ هکنوج . یواطحط زاملوا دع ضبح

 یالماعم یک یتمسقو یسارشو حس هدیزوص و .رابا بذکت

 .هیانعو راتمدر زالوا زاح
 ەد اعووضح ی وعد هرز وا شدوا رک زاهد با

 .ردلکد هدانععو یوعد یهدهدامو بول وا قالطا هقح بلط

 یمکح هستيا نایب ینغولب یخد هدیریغ کمک اح روضح هیلعمانب
 .رولاق روحح لوالاک بوشوا

 e ءدام ۹4 زوج

 هدریونن ( هدک اح روضح هقهام دوخاب قهارم رب إل
 ارز و ریو دوج یراربست « اعدا ه و « هدک روضح »

 هسیا رد مدلوا لاب هةهاص دوخا قهاص » هداروا

 قهاصرفا یخد هدحبقنت مکه تن .ردروک ذم ود «اكنسەثج

 حلصلا داسف هربغ وا وه یعدا م لاب هنا لاقو هربع وا حلصب

 یبتنا ردروکذم ود غولبلا راکنا لا تفتلیال غلاب ریغ هنوکل
 یراد-ف اعداو دو روضح يهدهلحم هدنروص ول .امرغس

 مضب (كنسهثج هدكدتیا رارقا یغیدلوا غلاب) ردلکد یزارتحا

 قمالوا ىلمح هغولبإل ناسنالا صخش هددشلا ءاثلاحتفو ملا



 هس ۱۳۹۵ متس

 ۳ و هسلا رولوا بذکم یتسودنک لان نهاظ هلسسح

 ۱ هلهحو یتیدلوا روکذم هدهدامب ۷ کنوح ). زاعلوا قیدصت

 . ردطرش یسمالوا بذکم یلاح یهاظ كرارقا

 زیلج هدهسیا شما لیمکت یشاب یا نوا الثم هک هلیوش
 نابود لاتحا هنسلوا مالتحا كنلاثما كنو هلسهسیالم قلوا

 یدوقعو . زاعلوا لوف هسشا اعدا یفیدلوا لا كکرا رب

 . یدنفا ىلع زالوا دفان یالماعم راسو یرارقاو

 | یهاظ) هلهجولوا (هدبولوا یلمحت هغولب كنسهثج رک او)
 یعب یغیدلوا ملا هلتروصه (هسیازغا بیذکت ود لس

 قرهشوا لاوس ود كدلوا لاب یعهلا لابحا دوخاب مالتحا

 نمالا فرعبال یعم هال 4۰ روللوا قیدصت ژ هسبا رلبا ناس

 E ا رهن مرا یو لف انج
 یخد نیم هرانووو . یاشا لصفلا ىف ییاثلا بالا یف هیدنه

 زمنا باجشا كما نیم هنفیدلوا غلاب هلهجو وب یی . زلک مزال
 الا اهناکم ال ةنييلاب ابلوط نسلاب غولبلا ایعدا ولو . دومسلاونا
 حراشلا مدملا ةنياب نابلاطبال امناف نييودبلا نم انکی نا
 .ملحلادبع مس

 یعولب «یسحرب .ردراو طرش چوا هدش دصت ون ء«هصالخ

 يانوا هسیا كکراو زوقط هساربق یعب قهاص كنهدیا اعدا

 ا ییا ا یانو یتا لیا
 | زاملوا لوبق یسهنب کجهدیاهماقا هنیرزوا كنآ و یساعدا غولب



— ۱۲۳ — 

 یسهالوا بولوا لمح هعولب كنسهثح هدلاحوو .یقتنم رد

 6 یسحنکبا .ردو هتشلا نالل وا نام هدهدام ۸ .زاعارآ

 نابلوا نلمح هغولب هنلعءانب .ردیسهلوب لمحت هغولب كانسهثج

 ثكتهدام و : زلدیا لوق هسشا اعدا یشدلوا لا قهاص رب

 . ردع و لب ریسقت «یسحنحوا .ردو نانل وا ناب هدنسل وا هرتف

 ید هللا لابحا دوخاب مالتحا یی ینکیدلبب هلبا هل یغواب ینعی
 هرکصندنو .یواتفلاةرصو راتشدرو دوعسلاوا ردیلعا ریسقق

 وند یدیا یمهنیرزوا تب اب نیا عب یدیا هنیرزوا هن مالتحا
 ارز . ردقفاوم هطابتحا هدهسلکد مزال سا اصقتساو لا وس

 ریلی رب دتیارارقا ابذک لر هل دیانیقلتءریفص یتیفک خوار ا ق اضمب
 . راتم در

 ` عیب قرەلواوللثم یماکحاكنيفلاب یماکحا كرانوبقترا (و)

 یدوقعینبهبدنه (رولواربتموذفان یرارقاودوقع) یکتمسقو
 ندرارفاودوقعو (و) .زالوالطابیرارقاوفوقومهننزاحا كنبل و
 مدلوا لاب یعل (هدرارفاننح یل تقولوا ن کس تدمر زا

 رارقالادعب وید) مدتیا بذک رایتخا (مدیالکد غلابا) نامز مکیدید
 تافتلا | هستسیا كما خسف ینسهیلوق تافرصت نالوا عقاو

 هک هل وش .راتشدرو راتخرد قاب هب هدام ۰ (.زاملوا راتعاو

 نالوایلمحت هغولب كنسهنج بودیا لیمکت ینشاب یا نوا الثم
 هنگ رب هدعب بودیا رارقا ود مدلوا غلاب هليا مالتحا ریغص رب
 هسرزوا شور زو ترد ندنقح شویغ كس نالوا هدنتمذ



 ب۸ دک

 یوعد ود مدشمالوا لاب هدحلص ناح هرکصندقدلوا حلص

 لاب اا لاقو یرتشاو عا یص .یدنفالع زالوا عومسم هسلبا

 نکع تقو یف لوالا هلوق ناک ناف غلاب ریغ انا كلذ دعب لاق مش
 . هرهوج كلذ دعب هدوحجیلا تفتلی م هيف غولبلا

 هعواب نس ادم ینعب هلغلوا هقهاص اب قهاص درح اما

 ییدلرتسوک هدهلحم بویمهنلوا مکح هلیغواب هلیسلوا لصاو
 اثم E EE رولک مزال رارفاو اعدا یغیدلوا لاب هلهح و

 هسملبا رارفا ینغواب نکل بولوا هدنشا يا نوا « ریغص ر

 زامهلل وا مکح هنع ولب یالوط ندنسلوا هدنشا يا نوا درج

 . یدنفا ىلع

 یلصف ینچوا كلوا باب یی
 1 ۰ زد هدنقح روحح هبفس #

 و هدام ۹۰

 رأت ر هدنوب هیلوا یواسم یدجو لزه هک فرصته

 راتدر هلوا زبح یضاق هکرکم . زالوا ذفان ندروحح بودیا
 . رجحلا ىف

 رارفا و هراحاو ارش و عب ( روحح هبفس إل هیلعءانن

 ریغص هدنالماعم) یک لکوتو تکر رشو نامراو نهرو هلاوحو

 فافرصت نالوا ررضلاو عفنلا نیب كزيعريغص ینب (.ردیک زیم
 هنذا یخد ینافرصت كروجح هبفس یک ینیدلوا فوقوم هنذا



 تن

 هدروک ذم یفرمهت بوبلوا لطاب ینافرصت كپفس ارز .ردفوقوم

 یلش رولواتزاحا لباقوفوقوم هنذاهلسهظحالم قعلود تعفنم

 رأت رج هدنوب هلوا یواسم یدج و لزه هکفرصته اما
 ل هافک یکقاتعو جاکن «یقالط .رولوا دفا ندروحح بوسعا

 وجع ېس لیا ي هدوک هناسی كنيابش ( طقف )
Eردراو قرف هلهحو ىلا  : 

 ربع ریغص هرزوا یتیدنلوا رک ذ هدهدام ٩۷ :لواهجو

 قحا یسلو كمفسا) هدلاحیدلوا یسل و یخد هقشد دک ا

 یر كفو .روایب هدیا رج ک احقجنآ یهفس یب (.ردک اح
 تافرصت كر وع هنفسو . رانا رخ كف اح هدکدلک مزال

 كک اح دوخا اح هدک دتا اضتفا كمرو تزاحا هنس هل وق

 .مللادبع رولوا زي تک چاسا نوذأمو بصن نوجما كنو

 (ردقوب یتالوقح كنيرایصوو كنيدجو با هنیرزوا كنا)
 . زد رداق هسیا هبفس بولوا تبا هدنقح زحاع تالو ارز

 تالو بولوا نوجا دات عنم هدنناف رصت رار هللا تردق

 تعطا غوابلادعب هالو .یلسش رددیاع ه ر ضاق هسبا وات

 . یروط هتالو

 روححم هضس هرزوا یتیدنل وا و هدهدام ۳ هلع ءان

 زبجم هسیا رروک تعفنم کاح هدهسیا زالوا ذفان هسناص یلامرپ
 هسشا فرصت كا كهف لوا یسصو اما . هاده رولوا



 تست ۱۶:۰ س

  هیفس هدلاح یفیداوا لطاب یسااصو كزبم یص :ینا هجو

 یسایاصو نالوا ندنلببق تبرقو قفاوم هعرشو هقح كروجح
 رولوا حییح

 هدلاح یفیدلوا حح ربغ یقالطو حاکن كنيبص :تلاث هجو
 هزمثحبم كنچوا رکید .ردحبح یقالطو حاکن كروجحم هیفس
 .یدنل وا رظنفرص ندنرک ذ هلغمالوا یتلعت

 هرزوا ینیدنلوارک ذ هدالاب ارز .یدلبند تالماعم هدیو

 قالطو هدننوحو راس تاداعو هرطفو تاک زو جح

 « هبفس هدنابوقع یک اصق و دودحو هدربدنو دالابتساو حاکنو

 ناعم رهم هفسلاب روجح هک هلبوش . هبافک ردیک دیشر غلا
 یمسم رهم بولوا زا اج هدکدتبا جوزت ینداقر, هلیسهیمست
 رولوا هدایز هاپف هساارولوا ناصش دوخا یثمرهم كنسداقلوا

 رهم هللا لثه رهم هدجوزت و یعی .رولوا لطاب یسهدایز هسيا

 هفسلاب روححمو .رولوا لطاب یبهداز بولک مزال لقا ندامسم

 .رولک مزال یمسم فصن هسلبا قیلطت ینسهجوز لوخ دلا لبق
 تباث مكح ضورفلا فیصتتو لثلارهم رادقم ىف ةيمستلا نال

 .ردیراج روک ذم مکح هستیا جوزت ییداق ترد مک هتن .صنلاب

 ندنغیدلوا هلسام كن دلو ینابح هرکصندننافو كناسنا هکنوح

 نیداق هروححمو . رددودعم ندهبلصا مجئاوح یک ماعط حاکن

 مرور ءوفک لجر یتسفت هدهروب نم هلغلوا یک ر وجحم لجر

 جوز, روجحلا .یناثلا بابلایف هیدنهو هیاده رولوا زت اج هسنپا



Aسس  

 ههوج هرغقح هللعروححم هلال هتخاالو ها جوز,ال و هسف

 -اغتب املقاب وا اهلتم رهع اوفک تجوزت ةدسفم ةاصا نا ولو
 نم لقا رهلا ناك ناو رج اعم حصب حاکنلا نال زاح هیف نب

 تنش نا هل لبق اب لخدب م ناک ناف هبف نب اغتپ ال اع اهلثمرهم
 هبلعف اهم لخد دق ناک ناو مکس قرف الاو اهلثم هم اهل ممت

 یمس ناک ناف اهلثم اروجح اهجوز ناف اهلثمرهم اهل مت نا

 ماع الاب بطوخ لقا ناک ناو لضفلا هنعلطب اهلثمرهم نمک |

 امال اب قرض نا یضاقللف وفکر غم تجوزت اذا اماو ةقرفلاوا

 . «رهوج مهلجال حاكنلا خسفىف اعابلوا ىلع ناشلا تلخدا

 بجوم یصاصق هدنفارطا ا هدنسفن هفسلا روحح كلذک

 ندنلاوما یک یفجهلوا ذفانو ىح هسا رارقا یلاح قجهلوا

 یتبصو هترف تهحو .رول واقافا هراتانل وارک د هدهدام ۲

 . راتدر و راترد رولوا دفا ندنلام ثلث

 ب هدام ۹۹۱ زجح

 ٩٩۰ (یسهیلوق تافرصت هجثالمامم رجملا دعب كييفس)
 (رحح الف هدهسیا زالوا حبج) هرزواینیدنل وا نکرد هند

 کیا هدامو ( . ردیک ینافرصت كسان راس یتافرصت إل نالوا

 هحنالماعم رحطا دعب كرفس «یسحرب :ردلمتشم ین هبمکح هرقف

 ٩٩۰ ینی هفنآ هدام هرتفو . زالوا حیح یمهیلوق تافرصت

 یک رارقاو ا شو حس هيل و تاف رصت . رولوا دافتسم ندهدام

 هم | هدام یبس كتسملمد هحالماعم هدول . هیانع ردرلش
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 هح ۱۲ت

 | دییقت كن افرصت كرهید یسبلوق یک یفیدلوا ررح هدنحرش
 . تافرصت هرزواینیدللوارک ذ هدهدام ٩٩۱۰ یخدیلع كنسمنلق

 یاض كنازو ررض ندیا تانا ندنلعف ودنک ینب كنسهبلعف

 ىلع اهجوز اقلط ةمفس ةفرسم ةأرصا . راتدر ردیسلک مزال
 هضسلانال الصا لالا اهمزلب الو اعحر قالطل اعقو تلقو لام

 . یروط لالانع روححم

 مکحوب . ردحب# ینافرصت نالوا رجلالبق «یسجنکیا
 .ردشم هنهذم فسو اماما نانلوارک ذ هدنح رش هدام ۸

 هلسسلوا هفس درج اوا هنس هروک هد ماما اما

 یمهیلوق تافرصت هلیب رجحملالبق هفسلا دعب ندنغیدلوارجحنم
 . ىناثلا بابلاف هیدنه زالوا حس

 چچ هدام ٩٩۲ ]و

 ردشلوا بجاو سانلل اقح دوخا هلبایبلا باجا هکیشره
 یهلا باجحما . بطاخم هلال . ردیواسم هیفسریغ هللا هیفس هدنوب
 اقحوللثم ینیدلوا یک مالسالا ةحو تاکز نالوا بجاو هلا
 . ردیک ماحرالا یوذ ةقف یخد نالوا بجاو سانل

 یسهجوز ( كرکو ودنک كرك كروحح هیفس  هلعءانب
 مزال هنیرزوا یسهقفن ) اعرش یک یاحرالا یوذو یدالوا و
 هداقدنلهتسخ هبفسو (.راروللوا قاقتآ ندتلام كنسودنکراتاوا
 هلسهجوز ارز . یروط ةحاحلا ةدایزل رولبدبا دسر یسهقف

 یک ینیداوا ندنس هلصا مئاوح كن هودنک یابح كندلو



 س

 بجاو یالوط ندتبارق قح یغد یسهتفن كماحرالایوذ
۱ 

4 

۳38 
 ا

 تاقفن ندنکجهبا لاطبا یسان قوقح هسیا هفسو ندنغیدلوا

 . یلیز رولک مزال ندنلام یدنک هلهجولوا هروک ذم
 هقفنلایعدم ندنفجهشواقیدصت هدسنلاب رارقا هبفسنکل

 طقف . راردروح هنانا هنلا یارق تهج یمارقا ناشو

 قیدصت هدسنلا رارقا هدر ترد زکلاب هسیارولوالجر هبفس

 ارز .ردهقاتعلا یلومو هحوزو دلوو دلاو یخد ران وب رول وا ۱

 هدش ترد وش قحا هسا رولوا حلصم هدبویملوا هیفسرقم ۱

 هلغملو بسن لیمحت هدنهلع ريغ هدنسادعام بوللوا قیدصت

 هدنو یی . زاملوا قیدصت یخد هبفس یک ینیدعلوا قیدصت

 ًادتباول هنال ةجوزاب هرارقا لبو .ردیواسم حلصم هلبا هیفس
 . «رهوج هر نا زوج اذکف حصر جوزتلا

 جودو دلاو یعب هدش چرا هسرولوا «مفس هرقم رکاو ۱

 ارز .زاعلوا قیدصت هددلو اما بونلوا قیدصت هدهقاتعلایلومو

 قحتسم را ندنو . ردراو ربغل | ىلع بسفلا لسح هدول

 تباث ةنيلاب یراقدنلوب هقفنلا جاتح ینمی رسعم كرانلوا هقفنلا
 اما . هللوا ربدقت هقفن ندنلام كپفس هک ات . رولک مزال قلوا

em wo 

 هسفن ىلع نيدلاب رارقالا ةلرنع كلدب هرارفا نال .ىلش زامهنلوا

 ۰ هب أنع اش هرارفا مزاب الف"

 ههیفس یهقف ک اح : هحنلک هفرصو قافلا تروص



 سا

 هراناوا هقفنلاجاتحم هلبا ینما اب هسفنب یسودنک هکلب بوبمریو

 ادذه و هتم كا جاتحالف ةداصل تسال اال . ردیا ملستو عفد

 لاملا همزلبال تح ها وا رذن وا فلح اذا ام فال

 اذه انحتف ولف هلعفإ تبجو امال موصلاب ءراهظ و هني یفکیف
 . ءرهوج قيرطلا اذهب هلاوما رذبل بالا

 نالوا بجاو هروححم : یسادا تروص كروحح تاکز

 هیفس هک ات رربو هروحح زارفالاب ندنلام كنآ کاح یناکز
 مزال تب هدنسودنک تاکز ارز . هدیا اطعا هناکز فرصم

 کات رردنوک ینما هدنرارب هکردقوش .راتدر ردنتداعع نالک

 .یاثلا بالایف هیدنه هبا فرص هربهقشب هیفس ینهراب روک ذم

 كما مالسالاهم هفسلاب روحح :یج تروص كروجحم
 یسهقفن ینیداوا جاتح ؟اح طقف بویمهللوا عنم هستسیا

 فرص هلدب كنا كرهديا ملست هبیجاح رب نالو هقلو ناما

 .هبمما فارساو ریذبت هک ات رریدتا

 هسشیافقو یلام رب روحح هیفس :ینفو كهفسلاب روجح
 هسیارولوا هلسذا كنک اح روکذ مفقو هکردقوُش .زولوا لطا
 هنفیدنلوب لطاب هنی مساقلا ینا ماما و هنکو ديا حمح یخیاب ماما

 . یاثلا بالای هیدنهو راتشدر ردشلوا بهاذ

 كحالص و ريخ لها هفسلا روححم :یتصو دروحح

 هخوهبارقفو نکاسم .رولوا زااح هسردیا تبصو 0 یتبصو

 اموجو نال هف هرظن نال یک تبصو هرخهوجو راس دوخاو



 سوق |
 هلرظن ال ذئينحو هاد صا ىف لاملانم ءانغتسالا عوقو دعن ۱

 فو هوم دعب نسحا ءانثلا باسنک | ىف هلرظنلا ااو عنلاف "

 دفنت ندشلام ثلث تصو و  هللعءاس . هیانع كلذ اه ذیفتت

 هسرولوا فلاخم هتتتصو كحالصو ريخ لها رکاو . رونلوا
 .یناثلا بابلایف هیدنه یک برقلاریغ تبصو ,زلدبا ذیفتت

 ھا هدام ۹۹۳ زوج

 هشتزاجا كمك اح یسبلوق تافرصت كروجح هیفس
 . رولوا فوقوم

 هدهسبا زالوا ذفان هسئاص یلام رب روححم هبفسا هبلعءانب

Eهیفسل ادب ىف اماق نملا ناک اذا یی (هسیا رروک تعفنم  

 هزبجمال هيفسلادي ىف نعلاعاض اذا اماف ةميقلا لثم وا حر هفو

 (.درو تزاحا) هرهوج یضاقلا
 ارتشاو قلوا شعازق هدلام ینیدناص هبفس «قعلو تعفنم

 هدلاوحایک قملود شلآ هلتاشف زوج وا ین همش رط تاباح لام یکی دلبا

 ۱ :قاقا بالاف هدج رووا
 را هبفس «یسجنرب بوللو مکح یا هدهدام و

 هدارون هلکعا روص هدهدام ۱ مکح و .زالوا دفا هسااص

 هسئاص یلام روحح هفس «یسحنکیا . ردلکد تاذلا دوصقم

 دوصقم ندهدام و . ررو تزاحا هلا ورک تطفتم اح

 . ردهرقف و تاذلاب

 نع هدیولوا هللا شک | ا تمیق لثم یس كمفس « یدعا
۱۰ 



esبس ۱  

 تورو تزاحا هعس اح هسلا دوجوم هدېفس دب یخد غییم

 ندنمیق لثم عيب رک او . ردیا ذخا ندنلا كييفس یعیم نمت

 بویلوا دوجوم هدندی هیفس عییم نم دوخاب رولوا هلبا ناصقن
 فلت هدہفس دب عی 0 ارز . زالوا زبحم هسا شلوا فلت

 یکیدمک هلا یشرب هنلدب كلام لوا هجنلوا زج نکیا شلوا
 یک كمروک لدب الب هکر ویک هبیرتشم كلم عییم هدلاح
 . هبانع رولوا

 فرصت نکد هجناک هنببس كنسملیب هریو تزاجا ك ا
 یذا-ف یدوجو كلوب بولوا دوجوم لوبقو باجا نالوا
 هدناف و رظن هموقم هیفس یسملتوط فوقوم نکردیا باجا
 رومأم هب یرحت یتعفنم كنآ هسیا کاحو هنغیدلوا نوما

 . باده رولس هلوا رحم درب دقت ییدروک تعفنم هان هنکودبا

 هدام ۷ یودبا هلو مکح ید هدنعس لر وحح یص مکه تن

 هم یدنلوا للبصفت هدنح رش

 ندنرک ذ قرهلوا قلطم یداش مدع كعس هد هدامو

 هسل وا هلیادیزا ندنلتم لدبابو هیقیقح تمیق عیب هکرولیشالک ا
 رم الا متج زالوا ذفا ید

 تزاجاو هدقدلوازیحمینیب روک ذم كروجح هیفس « ک اح

 روحح هلغلوا لمتشم ینزاحا یخد هنسمتا نع ضبق كروجح

 هدکدرو هموقمهیفسییبم نم یرتشمو .رولیب هدیا نم ضبف
 هحرو تزاحا هعس نالوا قبال ها هدلاح و . رولوا ید,



 س
 هلهحوو یدعا .ردکمیا عنم ی یرتشم ندخمرو هپیفس یعسه نم

 نداطعا هروجحییبمنم ربارب هلقلوا زبحم یعیب كييفس کاح

 هک اح هسریو ههیفس یروک ذم نم یرتشم هدلاحکیدتبا عن

 یسمریو هک اح رارکت یبیم نمت كنبرتشم ین . رولوا نماض
 دحاو راخا نامامالادنع هدنقحیرتشم یہ مکحو .رولک مزال

 رابخا ییہ كك اح هبیرتشم هسمیکرب ین . رولوا تبا هلبا
 هک اتقو ارز .نههر و هروحح یسم نم یرتشم قترا هدکدتا

 روجحو شلوا كنيضاق ضبققح ردشملا ى هلهجووب اح
 نوسلوا لدع كرک موقم دحاو .راتدر ردشلاق یک ینجا

 داو غ ااف هتوف كل باز
 رولوا تداش باصن اما بولوا طرش یسلوا لداع هحنلوا

 هعس تزجا یرتشلا 0 الا لاق اذاو .ردلکد طرشتلادع هسا

 ارسال ملا نو کا ملا لق عفدف هبلا عفدلا نعیرتشلا هاهنو

 . یروط لیکولک
 تعقس هکر ولشالک | ندندق هسلا دروک تعفتم ی هدهل

 یییمو لاطبا یدقع بومر,و تزاحا هسیا لکد دوجوم
 یلام هبقس هک هلب وش .قاب ه هدام «ه۸» .ردیا دادرتسا ند رئشم

 ییبمو لاطبایعس 2 اح هسیارونلو شما عیب هلیئروص تاباح
 شمامر و ههیفس ز ونه یسم نه یرتشم هدلاحو .ردیا دادرتسا

 دوجوم انیع هدندپ هیفس هسیا شمریوو .زلک مزالیسریو هسیا

 هسیا شما كالهتسا یع هیفس .رولپریدتبا در هبیرتشم هسیا



EN i BES 

 یبب مکاح نوسلوا كرک نوسلوا هلبرط تابام كرك عیب
 ید دل وا جاتح یذوخأمنع هقس . رولفاب هدهسلا زالوا زیحم

 یک ضرف جح دوخا یاکز دوخا لثم هقف یی هدنروما

 هب یرتشم ندنلام كييفسینع وا 6 اح هسیاشا فرص هدلوبرب

 هسلا شملبا فرص هداسف هوحو اما بولوا نماض ٩1٩

 نماض هب یرتشم اح هرزوا ینجهلوا دافتسم ند هدام

 بابلاق هر دنه زالوا 1

 ىرتشملاو روححا فالتخا
 روححویکیدلبا ارتشارحا لقو هدحالصلاح «یرتشم

 E یا e رس لا aa هقسلات

 هدنرلکدتنا هنم ةماقا هدیسکیاو .ردکروححم زوس هدنرلکدتا

 نمو .رونلوا حیجرت یسهنب ارتشا رجلا لبق ینعی عیب تح
 ةحصلا ةن مدق داسفلاو هحصلا ىت ضراعت دنع هلا دعاوقلا

 غولب لصف لبق ىواطحط تبثلا ةنيب مدقت دارفنالا دنعو

 یرتشمهرکصندقدنل واكف یرحح كهفسلاب روحح اما .مالغلا

 ارتشا كفلا لق هسیا روحح و ىكيدتا ارتشا كفلا دم

 هب دنه قاب ههدام ۰ ردك رشم زوس هسا امدا یکنزانا

 يالا بابلا ق

 E هسک :یوف ی هعیدو كهفسلاب روحح

 رارقا یک دا كالاسا یآ روح هدیودیا عاديا یلام رب

 رحح كف قرهلوا حلصم هرکصندنو زاملوا قیدصت هستا
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 لاخرک | .رولبدیا لآ وس ندنسودنک هموق هعیدو هدکدلدیا

 اما . زلک مزال هنسن هسردبا رارقا ینکیدشبا كالهتسا هدنرحح
 هسردبا رارقا یکیدشا كالهتسا كفلا دمو هدنحالص لاح

 :هتسودنکهفسلاب روجح مکه تن .یناثلا بابلایف هبدنه رولوانماض
 لالا یف هل هسا كالهتسا هددوېش رضحم لام نالبریو ةعیدو

 .روزملا لحا نم زلک مزال نامض هركص ندقدلوا حلصم هد

 مگ هدام ۹۹٤ چ
 لمتح هخسفو حیح رغ هليا هارکآو لزه هکفرصت ره

 یک هقدصو ههو هراحاو عس ۰ .رولوا حیسح رحح دا هلوا

 هدنح رش هدام ۰ مکه تن .رحلا نم ىناثلا بالا ىف هیدنه

 .رونلوا حاضیا یغد هدنحرش هدام ۱۰۰5 یک ینیدنلوا رکذ

 كرکو (نید) كرک (هرخآ كروجح هيف ]ل هلتهج و
 ریغو لطا اساسا ین (.زالوا حس اقلطم یرارفاز نبع

 تافرصت ںولوا ندەلوق تافرصت رارقا ارز .رولوا ربستعه

 . زالوا حب هحنمکح هدام ٩٩۱ هسیا هیلوق

 فالتخا هدزارقا تقو
 ندکدلدیارحح كف هلحالص بسک هفسلاب روحح ءدلاحو

 دارقا یمکیدشا السا یلام نالف هدمرحح لاح هرکص

 رارفا هدکحالص لاح لالا بر عل هلرقمو ود مدمشعا

 رقم ارز .ردکرقم زوس هدنرلکدشا فالتخا ود كدا

 یدل فاضم «هدوهعم ایا ییانم هرارقا تحس ی رارفا
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 هلرقم مکه تن .ردلکد رقم هسخوب بولوا رکنم هقیق اف هلتهج

 قح كرارقا هدهسیا دا رارقا هدکداسف و رجح لاح

 فالتخاوید ردلکد یرغوطوقح مرارقارقمو وند ردبغوطو
 مث لاع لجرل رقا#ولو . راتح در ردکرقم زوس هدنرلکدشا

 لاق ناو همزلب  الطاب اب تررقا لاقو الها راص ناب حلص

 حالصلادعبرارقا هنمدجوب  الطاب ناک لاق ناو همزلب اقح ناک

 . یروط همزاب الف

 فسو یا ماما یییصو هلا روحح كمفس هدهدام و

 رححنم هلسلواضراع :هفس هروک هدم ماما بولوآینم هنهذم

 یرارقا هلیب هسلوا شلدیا رجح ندک اج فرط ندنفجهلوا
 , یدادبا یک 3 ءدنح رش هدام ۸ می هتن .زالوا حیح

 یتب) رویللوا ریسفت یا هجورب یریبعت اقلطم یکەدەلج
 نالوا ثداح رححلا “عب درک و دوحوم هدرحح تقو درک

 یرحح كپفس ینب (.زالوا یرثأت كنرارفا هدنقح یاوما
 رکذ هدهدام ٩۰۰۱ یرحح كنو دم اما .ردماع هللاوما حیه

 . قاب هب هدام 65 .زولاق رصحنم هدوج وم لام هرزواینیدنلوا

 .رونلوا ريفا ید یا هجورب یظفل اقلطم یهدارو

 هدنرجح یانلا هلیش یکیدتیا رارقا كروجح هیفس هکه وش
 .زلدیا هذخآ وم یخدرججلا لاوز دعب یکیجهیلدیا هذخآ وم

 .زلکمزال نەي دات هلس ندنلاوما دوجوم هدنرحح لاح یتحو

 .راتم درو ىناثلا بانل ایف هب دنه قاب هنحرشو هب هدام ۶



 بس ٩6٩ سس

 زالوارنتعم یسهبللوق تافرصت هلروححم هشس هدهدام ۱

 کنوخ .رولوا دافتسم یخد یمکح كنهدام و ندنسملید

 . ردشلدیا م.رصت هدارو طقف .ردندهل وق تاف رصآ هدرارفا

 e هدام 3 ٥

 كتتسودنک ساب قوقح نالوا هدنرزوا روح هسا

 وا لاطبا یمان قوقخ هفس اوز (.رونلوا هیدأت ندنلام
cAAYقوقح و طقف . ردسعرف كتهدام و اس یسهدام  

 هسر وديا رارقا روححم هسخو بولوا مزال قلوا تبا هنسلا

 .یدنل واناس هدنحرش هدام ۳ مکه تن رد رارقا و

 ندشیدلوا شلآ نوناص لامرب رجحلا لبق «هيفس الثم
 دعا یک یکیدلک مزال ا ندنلام هسنلو یحرو ینالوط

OR O E 
 . نکسم الثم رولک مزال یساعا ندنلام

 چپ هدام ۹۹٩ چ
 هنسهقف ودنک هدیودیا ضارقتسا ها «روحح هبفس)ل

 ردق) هقآ یکیدلیا فرص ضارقتسالاب (رکا هدکدتبا فرص _
 قفنا یضاقلا نکی لو ( هسیا شما فرص قرهلوا فورعم

 .رلبا هدأت ندنلام كن | یه لوا کاح) ةدلا كلت ىف هيلع

 و بولوا جاتح هبهقفن اناذ هیفسس هکنوچ .قاب هبهفن | هدام

 شما فرص هلضف رکا و ) زاعلوا دع هفسو فارسا فرص

 بودیاژ هدأت ندنلام و ( بوسح ی رادقم ی هقفن اح هسلآ



 ب۷ مس

 تقورب ندنلام كهفس هلضفو قترآ هد (رابا لاطبا یتسهلضف
 .رولوا فارسا هاضف و هکنوح .ینالا بابلاف هیدنه زامهنلآ

 یهثآ ییدتبا ضارقتسا هیفس هکرولیشالک آ ندناحاضیا وب
 هدنناوخ الثم ىع هتهافس در بوما فرص هنسهقفن الصا

 ٩٩۰ اعقاو .ردیا لاطبا یتسلک كنوب ا هسر. و هرلهدنزاسو

 هتخیدنل واهنخآ وم هلیلاعفا روححم هرزوا ینیدنل وارکذ هدهدام

 هفس ارظن هنفیدنلو لعف فرص فالتاو فرص ضارقتسالابو
 لاومامییضت ینداع كمبفس هدهسیدیا یللک مزال نامض هروجح
 یسملباملستو ضارفا نکیا قحال یملع كضرقم اکوب بولوا

 "هلمکت .ردقوب نامضت قح هلع ءانب بولوا یک اضر هفالتا
 حاضیا هدنحرش هدام ۰ 0 مکه تن دالا راتعدر

 یداسف لاحف یتضرقا حالصلادمب لجبرا لاق ولو .یدیشهلوا
 لالابر لوق لوقلاف اهتکلهتساو كحالصیف لب رخ الا لاقو
 . یروط كلذ ىلع ةنيبلا روجحما میم نا الا

 e هدام ٩۹٩۷ رو

 عفتیم یرجح (هدکدستیا حالص بسک روجحم هیفس)
 یبروجحم هلبسما بسک یدشر و حالص درج ینپ .زالوا
 نایین ودك اح دزن ییدتبا حالص بسک هکلب بویلوا لئاز
 رجح كف 2 اقلعم اب ازجنم (ندنفرط احل هدلاح یکیدتیا
 عونم هدقدلوا لئاز عنام هجنمکح هدام ۲۳ ارز (.رونلوا
 طقف بودیا حالص بسک رجحملا دمب هیلعءانب . ردیا تدوع



 ےس وس .

 یهیلوق تافرصت یفیدلوا شما نیدملدیا كف یرجح زونه
 ازحنم رحح كف .زالوا دفان هحنماکحا رلهدام ٩٩۱ و ۰

 بسک ههیفس 6 اح هکهلوش .ردرناح یخد اقلعم یکی نیدلوا رتاج
 نذالانال .رولوارئاح هسیدمدتباقالطا ینس هدککیدتبا حالص

 .یر وطن اح طرمشلاب طاقسالاقیلعت و روححملل طاقساقالط الا و

 یهیفس یضاق هک بوش .ردرحیح كف نذا هراررکم دقعو

 لوا هليا ارتشاو عیب یثبشرپ تاذلاب هرکصندکدتبا رجح

 رحح كفو راح هش ا ارتشا و حج هدوا هلکمر و نذا هېفس

 یمسعا صا هروحح هبفس یعس كلامر ناعم ضاق اما .رولوا

 . ین بابلایف هیدنه ردلکد رجح كف
 هحنمکح هدامروک ذم بول وا ییباقم ثكتهدام ۹6۸ هدام و

 هدام وب یک یغیدلوا هلبا کاح رحح یملوا رجحنم كييفس

 كفنم یرحح ندنکل ودنک هدکدتیاحالص ثسک هلق هلهحو

 و هرزوا ید وا حاضیا هدنح رش هدام 46۸ یدعا .زالوا

 هد ماما اما تولوا ینم نه هنهذم فسو یا ماما ید هدام

 یک ییدلوا هلا هفس درحم یت روح دروححم هنفس تو هک

 كف كلك اح بولوا هلیسمتا حالص بسک ید یسلوا كفنم

 .ردقو تجاح هنیرجح
 قرف هدش روححم نویدم هللاروحح هیفس

 مزال قلوا ندنفرط اح کف ندرجح كروجحم هیفس
 رک ذ هدنحرش هدام ٩٩۱ بویلوا هلبوب روجحمنویدم هدهسیا



 ۱ س ا4 بس
 لوا هسیا شملوا رحح هلساط كنناد یغنف هرزوا یتیدنلوا

 هلسارا ینودم لوا كنباد دوخا هلا ادا ینجروب كنناد

  دعلهرارقا زوجم نیدلاب هبلع روجحا .رولوا عفت رص یتروجحم
  لالا نم ثدحم امف رجحملا مابق لاح اذكو رححما لاوز
 ددإلو رجلا لاح یف ال هرارقا زوحمال هفسلاب هیلع روجحلاو
 . ىروط ثداحلا ال و عاقلا لالا ىف ال رجحملا لاوز

 هعفا ص تروص

 یر ج كف هلینایب یکیدتیا حالص بسک روجح هیفس رب
 هدکدتنا اعدا یهفس یاه هلراکنا یمصخ هدلاح ییدسا بلط
 هلم هماقا هدیسکیا . رونلوا لوق هسردبا هن هماقا یسغنق

 رونلوا حیجرت یسهنب هفسلاءاق ءروک ههابشا بحاص هدکدتبا
 یمهنب هفسلا لاوز هروک هنکیدلدیا مزج هدهربخذ هدسیا

 تش اهنالو .اتباث نکی م اما تبث امال . روئلوا حیجرت
 ةنس تناکف ناك ام ىلع ناك ام ءاا یهاظلا ذا یهاظلا فالخ

 .رحم ادم ناک اذا اذه تابالل تعرش تانملاو اتاك ا دشرلا
 هفالخ تش هفسلا ةسو دشرلا یهاظلاف رححالق ناك اذا اماو

 .راتشدرو امریضس ا سهاظاا فالخ تش نمةنس هنیلاو

 یلصف یجندرد كلوا باب یی
 4 ,ردهدنفح روح نودم)

 هدی ون طف بولوا ندرج باسا نامامالادنع ید ند
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 لع طرتشی ةسيناخ راتاتلا فو . هبانع ردطرش یلط كنامرغ

 .یروط هيلع اروجح ربصی یتح هيلع روجحا
 چ هدام ۹۹۸ زا

 هدنسادا كشد نکیا راو یردق) هند یافا (كنودم)

 هدیولوا رهاظ ءدک احدزن یکیدلبا) عانتماندهیدآت ینمی (هلطام

 (یرهلیناص ییام)ل و یر كموقع نویدم (یخد یرلتناد
 (ینآکاح هدنرلکدتبا بلط ندک اح یتسهیدأت كنيد ندنلدب

 یکرارقاو حس هنیرکید ةئحلت هک ات (.ردیا رحل ینویدم ینب

 هدیدررض ینرلنباد هلاجارخا ندنکلمایهاظ یلاوماهلهجورب

 كنودم هدهسلکد روکذم هدلحم رده . هیاده نوسهدا

 اح بلطالب بولوا مزال یراملیا بلط كرانیاد یر
 . نهدیا رح ینودم

 .رححملا ىلع داہشا

 رج 7 سر رخ ند یار یودم هلهح و ون یا

 هدهسلکدطرش هدنت لر ردقنیه داهشا .رداداهشا هنکیدتا

 داهشا ندنکجهدیا سم تجاح هنابئا هدنعوقو راکنا و دحاجم
 دهش و هبلع رححم یضاقلاناف .ثلاثلا بابلاق هیدنه ردللدیا

 نالف لع وا اذه ىلع تر دق یا اودهشا لوقف هرخ ىلع

 هنع عنعو نالف نيد لجال ااغ لجرلا كلذ ناك نا نالف نب

 . هبناخ هم رغ هلاس اذا هلام عب و هلام
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 . ردطرش ىم وا تبثم كنيد نوجنا رخ نيد یارب
 نودم یکی نج هلوا زاح رج ینالوطندهموکحم نود هلعءاس

 E رخسم لکو یتحالا یی ا تاد دتا افتخا

 بابل |یفهیدنهردزآ ایرج هنب هدن رلکدریدتیا مکحكرهدیا بابثا
 كنودم هنرزوا یرلهدرحم یاوعد كراباد هسخو .ثلاثا

 .هسناخ هلقال مکطادعب هرجحم اما هنال .زالوا زااح یرج

 هلعءانن بولوا یزارتحا یدق نکیاراو ینردق یهدهلحم

 هدکدتبا عانتما ندنید یافا هدلاح یفیدلوا ینردق كنویدم

 ینیدنلوب سلفم یعی یفیدلوا یتردق یک یفیدلوا زااج یر
 هدام کودیا رتاج یر هنی هديا عانتما ندنید یاها هلتهج
 . روش وا رکذ دەى

 ا نودم ج یهدهنآ هدام ید ره و

 ا ندفرصت ل هسرزوا قوخ كراناد :ندننهرحاق
 روم هناف رصت یهدهدام ۱۰۰۲ « رخ و هلعءاشس . ردنرابع

 . باده رولوا

 هسشیا عاتتما ندافا ( یتید هدیوناص یلام یسودنکو )

 « هلوا للف نک و راقع لام هکولو » هس یلام ندنفرط اح

 یتح هنید ءاضال هيلع قحتسم عسلا نال رونلوا ربج هلیسح
 اریز . راکفالا جتن هیانم یضاقلا بان عنتما اذاف هلجال سبح

 E بولوا لط هلطاعو بجاو هنرزوا نودم ند ءاضقا
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 یآ نوجا یاصیا هنقحتسم یح و یفد كنماط كنودم

 ارز .یواطحط زاعلوا دع ءارکا هعب « ربجو هکرذیا نسح
 ,یدشملوا حاضیا هدنسهدام ۸ مکه تن .ردقح روکذم رج

 اوفنب وا باتک ردتباث هلبا عامجاو تنسو باتک سبح یدعا

 عج نم مهییفن نال نوسح یا ردیسهلبلج تیا ضرالانم
 هلع ییاعت هللا لص مرک ۱ لوسر یخد تنس .روصتال ضرالا

 اا خر غ ااا ربا ا یو
 نیسوبوشملیا هبمست عفان هنیداآ كرهديا اشنا سبحمرب هدەفوك

 هلرب اشنا هدنروص مکحتسم اهد هلتهج یراکدتیا رارف ندنآ

 نکشلوا هدهماح رضح هسیا و .ردشملیا قالطا سحم اکآ

 راح هده رسک هدهلحتف كنا سم ردشماعلو نديا تفلاخم

 . ههوج هلذا هسح لاش ردهنسانعم للذم بولوا

 هکرولبثالک | ندنرکذ قرهلواقلطم یلغفل لام هدهرقف و
 راعتسمو روجأمدارکو نول وانوهص هدند زن ناد رک لاموا

 قاب ه هدام ۰ .رولوا لماشو ماع هنکلم سه یل .نوسلوت

 ۰ راتحم در

 ةحارص یکجهلیدیا ربج هنلام عیب كنوبدم هداروب هلجم

 ربج ندنرببت عانتما هدهرقف رک ذلا ی آ وش هدهسیا رویا نایب
 نیدلایف لجرلا سبح اذاو رداونلا فو .رولوا دافتسم روکذم

 هنود یضق ىح هلامق هبلع رج دق هنا دهشي نا یضاقلا یتبنب
 ۱ . یروط اهف سبح یا
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 بوتاص یلام هني نکیشملوا ربج نویدم هلهجو وب یدعا
 بوناصیلام كنآ کاح هدریدقت کیدتا عانتما ندافا) یتید

 هسرزواكيا لام عیب نوحما ند یاها ارز (.رلبا هیدات یشد

 سح عانتمالادنع یتح بولوا ۳ هلطام و مزالو هبلعقحتسم

 نودم E هدنلاح یرارصا هدعانتما ندنغج هللواربج هللا

 نا لصالاو ,هباده یکی نیدلوا هدهنعو بج .رولوا معاق هنماقم

 ةباينلا هيف یرج ام وهو هیلعقحتسم قح یافانع عنتما نم
 . رهنالاعمت هبانم یضاقلابات

 قلمق نانلوب هدنسهدهع كنویدم ندنربعت یلام هدهلحم

 نوبدم هکروینلوا زارتحا ندنانیمت و ندناهج یک كالنذوم و

 نویدم هغارف هرخا نیدیار, كراش یکوب نانلوب هدنسهدهع
 هرانو یقح كنامع ندنغیدملوا لام رانو ارز ,نحهلدیا رج

 .حاضیاب راتحدر زملیا قلعت
 تالغتسم رونلوا فرصت نتتراحالاب یربت یلام طقف

 كراو ارز .ردلکد نوحازارتحا ندهب رىما "یخارا هللا هضقو

 یاطلس صا یلوا رج هغارف هرخا نید یار یخد

 . ردندنساصتفا

 رج فا هدنلاوما دوجوم هدرخ ناح كروحح نودم

 کنناد یه هلعءانب . ردقوب یزابتما هنوک رب كراساد ناریدتا

 هدیا تابسا هلا تداهش ینتیدنلو ینج لا هدروححم نوندم

 یتح . ردیا تراقف یدادقم یسهصح هشاد ناردتا رخ
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 ینرارکید هلبا هیدأت الماک یراقجهلآ ككرانباد ضعب روجحم

 یفجالآ كنياد رب روجح نویدم هلعءانب .نمهدیا مورحم
 هنسهصح ندغلس نالوا یضوقم ناد لوا دک دزو الماک

 هبدنه ردروص کما در هراساد رکید یسهلّصف ندنشود

 ثلاثلا بالای

 ی 0 ینم هنهذم نما هدام و

 هنسالفا هلسلط كنامرغ نویدم ندیا عانتما ندد یاها

 ینا نيد یاضا بوتاص یلام هدعب بونلوا رج مکشادمب
 . رونلوا ید سبحو رولیدیا ربج ند اح فرط هنصوصخ
 كنویدمهروک همظعاماما اما .راتاصک اح قترآ هستیاعانتما هني
 ربج هرزوا قعاص یسودنک کلب بویمهناص کاح یلام

 یر ید نيد یارب هیلاراشم هکنوچ .رایا قییضت هلیسبحو
 .روبما زوج

 هليا ادب ندنالوا نوها یب هدنقح نودم هکهلبوش )ل
 ندندوقن ادتبا كرءدیا مدقت ینوها هرزوا بیرت وب هدهرکص

 هسیا زما افو یدیضورعو ینضورع هسیا زما افو بوبالشاب
 هلو دم باح هدشتاص هرزوا هجو و ارز ( . راتاص ی راقع

 . باده رولوا لصاح تعراسم هند یاها رار هلئاعاع

 اک نویدملل رظنن نا یف ارظان بصن یضاسقلا نآ هلتصاح

 یسضع كنضویع و .هبانع هلرظنا ناک ام عیدبف ءامرغلل رظس

 كضورع نالوا لومام يابضو فلت لوا ودیا ا



 س

 فاتلا هيلع یشخم ام عيبو» بولك مزال ىسلديا أدب هلیسملتاص
 یخدیضو ع رکید هدنلاح ین افکمدع كنو «رہالا عم هل ظنا

 ۱ عسب یضاقلا اس . راتدر رولیک هراقع هدنرگصو .رولناص

 نوهااهعس نوکش اعل عفشالو تلسلل ةدعم امال دوقللا

 دق مال ضورعلا عاب نیدلانم “ىش لضف ناف نویدلا ىلع
 ۸ ناف اهب یف ررض ریک هقحلب الف حابرتسالا و باقتال دعت

 هعيش ررتض هتحلف ءاتفاللدعی راقعلا نال راقعلا عاب امد تل
 .حیقن ةرورضلا دنعالا هعس الف

 .ردکعدرالشاب ندنعب كنسدوقت كعدرالشاب ندندوقن ادا

 .ردراویهراععهلبا ادب ندنالوا نوها یس هدمالک ردص ارز

 ینجهلآ كنياد هکرولوا هلهجو وش یخد یسب كدوقن ىدا
 شوک هجنلوا شوک یسدوجوم دوق كنویدم نکیآ نوتلآ
 نکیا شوک ینجهلآ كنباد سکعلاب یکینجهئاوا لیدبت هنوتلآ
 هدأت نيد لیدبتلاب هشوک نوتلآ هجنلوا نوتلآ یلام كنویدم
 هروک هملاراشمو .ردقفتم ید مظعا ماما هدهلماعم و .رونلوا

 هک دوش ناسحتسا هجو بولوا یناسحتسا سا هلماعم وب
 هدناکز هیلعءانب بولوا دحتم هدیتلامو تین شوک و نوتلآ
 اسکح و ةقيقح هدنروص زکلاب . رولیدیا مض هنیرکید یرب
 e ای یکی نیدلوا یهاط ىسملوا فاتح هققح .ردفلتخم

 ابر هسالو هدایز هدفرط رب هدهلدابم یهدنرانب ید یسلوا

 هل تروص لیدبت كنضاق ینم هروک ذم داحتا یدعا . زالوا

 ۱ . هبادهو راتشدر ردتبا یالو
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 هح وا نوتا ید لام كنوب دم نیا نوتلآ ناد اما

 نيد یافیا ندنآ نویدلا صاالب هنی ېک اح بویهلو تجاح هعیب

 هجینلوا شوک یخدیدقن كنویدم نکیا شوک ن ید مکه تن .ردیا
 هلماعموب هکرولمهدیا نیدیاغبا ندنآ نویدلا صاالب هنی کاح

 سنج هلهجو وب كننویدم نیاد هکنوچ . ردحیح عاج الاب
 یذخاقح نویدلا اضرالب هحنلوا بایرفط هنلام نالوا ندید

 .هبادهرولسهدیا هناعاهنیاد هدافیتسا یتقحوب یخد کاح هافلوب
 هجو . رولوا دافتسم ندهلح يودا نوها یس كد وه

 نوجا بلس بوبلوا نکم عافتنا هلبنبع لدوقن هکردوش تینوها
 ۳ حبق ردشم وا دادعا

 .ردرضاس نو دمدوصقم ندنودم یهدنوب کر دلو موس
 یراتقعو ضورع هدنروص وا هسا رولوا بثاق « نوی کم اما

 . دوعسلاوبا رولك مزال بثاغلا ىلع ءاضق اریز . نمهلتاص

 ی هدام 444 و

 سولف هل سىل لاح یلاراض هناکلجرلا سلفا (سافم نودم)

 سلفم وهف مهارد اذ ناک نا دعب سولف اذ راص لوق مهضع و

 رسعلا لاح ىلا ربسلا لاح نم لاقتنالا هتفصو سلافم عمجاو
 ندللام یود 6 دوخا یواسم هنلام یود ید  یواطحط

 دوخایو ندنسلوا عياض كنلام هلتراجم یمامیغ هدبولوا دیزاژ

 ییام هبنا هرقف لعل ؟رولوا لصف قمرجاقیلام (ندنسم رجاقیلام

 هعضاومیلام (و) ردریسف فطع عقاو فطعو رسفم ینهرچاق
۱۱ 
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 ندنسمر وکهنبرزوا : كرخا ) هلهحور یکر ارقا ا اب عي ةنحلت و

 هرخآ دوخا ندف رصت هدنلام كرهدیاتعحایم 3 هللا فوخ

 ۱ ینهسمکلوا اح هدن رلکدشا بلطیتسع وار ندن رارقا جرو

 رححتنم هلا ؟احرج قحا نودم یدعا . هافک (ردیا رج

 یراح هدنو دم رخ «فالتخا نالوا یراح هد مفسر بولوا

 . یاثلا بالای بدنه ردلکد

 بیقح سلفم هاردیاریسفت هید اینم یسلفم هداروب هلج
 هب ؛قبقح سلفم یم کح كنهدامو هکو لاح ,یدلبا هلئسم رصق

 COTE ةقبقح كرك نوسلوا ىتبةح سافم كرك بویلوا روصقم
 ةیدأت هاب یدعل وب یسهدایو سالفا یاعدا نکیا ی غیب لکد

 ندنیدیادا نکیآینغ هک قوب هېش .ردمتا نوستیا عانتما ندنید
 یلاح كنيقيقح سلفم ید یلاح كنهدیا سالفا یادا هلعانتما
 ۴ اما ه دارلا لب قیقطا هانعم انههسلفلاب دارلا سلو . ردیک
 ىذلا نویدلانآ یهاظلاذا اضبا ىغلالوانتف سالفالا یعدب نم

 هلاح نم اماو هفت ف اسع ناک ناو سالفالایعدب هند یدوبال

 ءادا مدعی هلاح هند یدوبالیذلا یغلانا كشالو سلفملا لاح

 ةقبقح سلفم وه ام ةلثسملا صیصخت مزاب الف سافلا لاح نيل
 . ردقلا حتف

 سلفم یهج و كنصیصخت هب تیقح سلفم یهلئسم كن هل لمل
 5 3چ دة )مدام نیت كندا سالنفا یاعدا نکیا لکد

 هدکدتبا رج هلهجوو ینویدم کاح یدعیا .ردیسلوا شلوا
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 سا
 اما .زانوا حبح نیمامالادنع ینافرصت یک قدصتو هبه قترآ

 حیبکیتافرصت یخدرجطادمب بویلوا یرثأت لر مامالادنع
 هدلوا ندنسح كنودم بوشوا طرش سح هدرخو .رولوا

 . زاکفالا اتنو بل املا بالا هر دنه ردز اح یرج هدهرگص

 هرکصندنفرصت كنو هروک هنفیدلوا ندنافرصتیخد رارقا

 یکینیدلوا هدهباده هکلب لکد هلبا هفطاع یاد نانلوب هنسانعموا
 ا یاب ز اد ی یی را دنا قطار
 دصقیمادعاملروک ذم صاخ ندماعواهسیا رونلوا هلب اقم هلصاخ

 ناکنم ییاعتهلوق هبلعو رولوا ناىملاىلع نیاملا فاطع قرهنلوا

 : ملح لا دبع هب الا لاکسو لیربجو هلسرو هتکشالمو هلا ودع

 ( یلاوما ) عیج نابلوا مزال هتسودنک لاحلاف (و)
 ( . رايا یسقت امرفلا نب یناعا بوتاص ) ییما دوخاب 6 اح

 ندنفیدلواجاتح هب هبوص و لاغنمو ملکو یلاخنیزاب نویدم هک هلیوش
 نیشبق یک ینجهنلوا ند یافیا لرهلیدبا عیب رلثوب ند یارب
 قرهلبتاص هدوا ندنفیدل وا جابتحا هکشودنابتخسینمب هعطن ید
 مكه تن ۰ كلاثلا بابلاف هیدنهو راتدر رونلوا نيد یادغا

 كر هرزواقلوا کم ی هل و یراهاخ ددعتم كنو دم

 . دوعسلاوا رولوا عی یسقاب قرەنلوا

 ناد یه هدنروص یتیدلوا یواسم هنلام یود ك_سلفم

 دیزا ندنلام ید هدهسیا رولوا شما افیتسا الماک ینجالآ

 هنیادیه ندنفحهسهلوا نکی ند یافا الماک هدر دقت ینیدلوا
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 .رونل واقالطا اهسع میسقت کو هکرولوا اطعا ةا یه ال

 مقا هروک هصصح هسیا رولوا هلاحیسیاک كنود هدنروصوب

 نوید هسا رولوا هلجّوم یسبضم و هلاحیسضمب اما بونلوا
 توفو اجا هلج وؤ م نود هدعل بول واسه هن رل اد كب هلاح

 هن رلهصح هنناحا هلاح نود هدلجا لولحیمهرو هسیا شلوا

 لجالانال .راردبا ن واهم هدنراضوبقم یی تمجایم هروک

 ندلا هيلع نم توت لطس ااو ندلا هل نم توع لطمال

 باتکرخآ یف راتحدرو نوذأ-لا باتک لبق هیدنهو ملح ا دبع
 . رحجملا

 هزاتع نود

 یناحا كرانوب قرهلوا زاتم ینوید ضمب كسلفم نویدم
 . زالوا لخاد هیامیغ

 هک هلبوش .ردسوبحم عییم هدنلباقم هکردعیبم نم لوش ۱
 یببم هللا هندات همی یم طقف بودیا ارتشا یلامر هسمکرب

 هب هديا نم یافیتسا هسلوا سلفم یرتشم ندا ضیق زونه
 الب یعسه روک ذم یرتشم یتح . ردراو یسحقح كعباب ردف

 هن یافیتساو هدادرتسا یعیم كمیاب هستیا ضق عیابلا نذا

 وهف هش نا سل هال .ردراو یقح کا سدح یعسم نکد

 .قاب هبهدام ۰۳۷۷ .یواطحط اعرش ریتعدالف ضسقلا ثكادب ماظ

 یوتشهاما .دوعسلاوا زالوا لخ اد هب ام عیاب هد روصو هسخ و

 هیامیغقترآ عیاب هسل وا سلف ءرکصن دک دنیا ضبق عیابل!نذابیییم

TT TTتست  
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 هسیا لجّوم اما . هسیا لحعم رکاا میم نم .رولوا لخاد

 هب ام سع لحالا لولح دعب بوس هل وا لخاد هام رع لال ایف

 .ضەديأ دادرتسآ یعبیه عراب هسخ ول .ردبا تل وام هدن راض وقم

 كلو دم هک هل وش . هنلو نهر هدنلباقم هک ردسدلوش

 هدنلباقم یحروب یللامرب موقم نودم مدقم ندنر هلسالفا
 ندو هلغلوا زاتم ینحالا كنم ض هسشا ملستو نهر هنر

 . رلنعمدیا هلخادم هنهر امغ هکدلدیا هدات

 هلهجو و یلاوما كروجح نویدم ینیما دوخاب کاح
 هتخو بولوا دی اع هن و دم دقعق وقح ینعب ع هدهع هدقدناص

 ندیرتشم دی عسیم هیلعءانب . لکد هننیما اب اح نانلوب عیاب
 هنویدم هلا عببم نم یخد یرت-شم هسلدیا طبض قاقحتسالاب

 نمهدیا تمجام هننبما اب اح هسخوب . ردیا تمجایم

 كاءدنوک (تاقیکیا ابر) هنویدم ینمی ( هنسودنک طقف
 ضعب دنع . یواطحط (.رونلوا كرت هسلا ) یداع كج هلک
 ثكي وب دم هدرو صو ۰ هساخ رازالا قوف هلع ام مس ءاملعلا |

 دیع موب هدناق ریو یسهبور كل هدنوک یی یسیداع بوث تاقرب

 یسکلوا هسنلو یسهسلا ولتمیق كج هلک هدهص وصخ مایا یک

 یخدندهينآ ءرقف مکه تن .رولیناص یسیجنکیا كرتلاب هنسودنک
۱ 

1 
: 

 . ىواتفلا ةرص ةمامعلا عاب هبا ځ رش نعو .رولوا دافتسم

 هروک هباهقفضمب هکنوج .روبلمند تاق یا اب رب هدهرقفوت



 س — ۱٩

 در هداز ندافر ارز .رولک مزال کر كتهسدلا تاق کا

 اروسح امولم هدنسهلاخ هدنروص ییدسا ع 3۳ هسعلوا

 ۳ 2 زکلا هروک هاهقف ضع و ۰ رولک مزال یسروطوا
  هیدنه و ماش النم رولک مزال ییہ كنسقایو کرت كنهسلا

 ۱ . رب الا عمت ةيافک هب نال . ثلانلا بالا

  هلوفر یسملیند رونلوا كرت هسلا تاقرب هدهلج یدعا

 تراسشا هل وق رگید ید یسملسد روسلوا كرت تاق يا ا

 ۱ تاقرب زکلاب هسرلید بولوا ربخم کاح هدلاح وش .ردنوجا

  یهسلا تاقییا هسیارتسیاو .راناصیتسقاب كرەدياكرت ینهسالا

 ۱ . رابا دات ین>رو هدردبا عیب یتسبفاد هلا كرت

 ( هدیولوا یسهسیلا ولتمبق كنویدم لوا هکردقوش)ل
 هسا رولوا لباق افتکا هللا یتودام ) ًارظن هنتیئبح كنودم
  زوجوا تاق رب EE بولساص ید هسلا لوا

 ۲ سل نال . راتمدر }. رولر و هام رع یسسفان قرهنلا هسالا

 . هرهوح هبلعضررف نیدلا ءاضفو لمحتلل كلذ

 عیب لاغنم روکذم هحنلوا یلافنم رب هکود كنویدم اذک
 هرایهلضف قرهنلوا ارتشا لاغنمرب ندقاریوط هنسودنک پولبدیا

 . یواطحط رولیر و هیامیغ
 یتودام) هروکهنسهلاع دارفا (هدبولوا یغانوقرب كلذك )

 هنلاح ندننع بولنناص قانوق لوا هسیا ردبا تیافک اکآ

 ندننع نکسم روک ذم یی (یسیقابو رونلآ نکسم رب بسانم
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 قانوق روک ذم هسخوب (. رونلوا اطعا هیامرغ) غلبم ناترآ
 نوسروطوا هبا ارک نویدم هلبا اطعا هیامرغ الماک ی

 . ال ام راتحم در زملید
 قلوا نودام .رولد هدا ردنا ترا ها ینودام

 یلزنم دوخا یتا وقف كن و دم کاوش < رولوا هحتماسج ا

 بولوا هلصف ندنحاشحا ةن هتسهلناع دارفاو كوس و

 كعغا وقف و هلا ییصل الثم كنهراب قرهلناص قاوف رو ذم

 هح وا نک ا هناخح ر ربخ ص یفاک هلو دم هدنراوح

 كلرو یعم و هنودام یعب .رولسهل وا مس قان وف روک ذم

 لاغنم نالیدیا نایب افا مکهتن . ردقوب ههش هنفیدلوا حیح

 هک هل وش .رولوا هحتمف دوخابو .رد ریظن كنو یخد یسهلئسم

 ینیدلناص بونلود هدن رب رب ییرابتعا كنهدلب رب یعانوق كنویدم
 زر رابتعا كيهدلب وا هب هلب | ینصن الاثم كن هراب یحدیا هدر دقن

 هدندامسزدآ الفا یف یک قلا قار ر رفا هان رگ
 یقفاک زونه هنا یا كتا دارفا تو ءدناغوا و

 بودیا نوتلآ كيبيكيا هدنلاح یعیب كلوب هدبونلوب یغانوق رب
 قانوقرب هجتماسج ناع هدنراوج یموبق هنردا هلبا نوتلآ كيب

 کیا یه ینی كلريو ینعم وب هنودام .یک یسلوا نکم قلا

 ؟ یر ولوا حجت قمنلف لماش یخد هیانعم

 كنهناځرب بسانم هنلاح كنو دم هک رولوا مهفنم ندهداموش

 نکل . رولک مزال یکرت هنویدم بوبلوا رتاج یعب نيد یار, .



 ۱ س ٩۷۸ س

 ینافوكئویدم بولوا هدعاسمرب صوصخم هنویدم تاذلاب كرتوب
 كالم كسراثروم نوسل وا راک دل رکو راغص دل رک ی سه روهدنلاح

 ارز .رلمهد زاملئاص ردزمعرش نکسم مر نوجا یسهاخ

  یافو قرهلوانوود قرغتسم كنافوتم هلغلوا مدقم ندنرا نيد
 لوا دناع هتیراتناد یسهکولم تاراقعو لاوما هلاب هدنلاح

 كرت قرهلوا نکسم هئراو هلغمالوا یتح الصا هدنآ كنهرو
 هلتهح یندعاروهط یلام كسلفم نویدم .زالوا راح یسلدیا

 ۱ بولوا رسعم سلفع هدلاح یرلکدتسیا یتسح كنآ راتناد

  لحمم رهم - کنید نه هدکدتسا اعدا یغیدملوب یلام رب چنه

 ۱ و ردشما مازنلا نویدم یالوط نددقع ر یک تلافکو

 لقا یو مه ردلا یف سحب . رونلوا سح سلفم نوجنا نيد

 . .هرهوج لطلا هنمرهظ اذا ءربثکو نيدلا لبلق ىف سبح و هنم
 راسعالالع قدصب ۸ هدب ی لصح لام نع الدب ناک اذا اما

 هدب یف ام لاوز یوعد راسعالا هاوعدف هب هانغ انفع دق انال

 . لحعلارهلاک دقعب همزتلا افا اذكو قدصیالف ثداحیعم وهو
 . طقس نا هاوع دی دیر هال هف راسعالا یوعد یف قدصیال

 . ىلام رب جبه سطادسب طقف . هرهوج لس الف هما ام

 راظتنا هنر تفوو هل یناسس هدکدتا هس هماقا هنغیدعل وب

 سبح یا چوا کیا هدریدفت ییدمهدیا هنیب ةماقاو .روللوا

 هلر.دیا تاقیقدت یارجا هدنقح كسوبح ک اع هرکصندکدتبا

 ۰ برضسوبحم هسخوب .ردیا هیلخ یلیس هسیا زمیا روهظ یلام

 و تب
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 ةماقا هدنکوا كاد ةناهاو راحما هرخآ اربجو دشو ديقو

 ناکناو یلاعت هلوقل هنید قاب هرظنب نا هیلع بجشو .نمهلیدیا
 نيالا ىف سوبحا مث یواطحط رسم ىلا ةرظنف ةرسعوذ
 ءالتصل الو ةعمحلل الو,نیدیعال الو ناضمر رهش “ىج رخال

 یطعاولو هلها ضمب ةزانج روضحالو ةضيرف ةجحالو ةبوتکم
 دادجالاو نیدلاولا ةزانل لیفکب جرم لیقو هسفنب الیفک
 .هوج یوتفلا هبلع و جرحال مهربغ و دال والاو تادحلاو

 هنسودنک هسیا رونازاق لام هرکصندقدنلوا جارخا ندسبحو

 کو ین ودیک دنارییتا ماستفا یراساد یسهلصف ندنالوا مزال

 . ردنا مش هلهح ول وا بودیا دخا اح هسلا زالوا ضار

 هنس هماقا هراس بلاطو هنغیدلوا رسعمو سلفم نوبدم

 ینایب هكراسبلا هب تام بولوا یلوا یسهنب كيلاط .هدنرلکدیا |
 ی

 كنآ بوسیلوا طرش یروضح كنيعدم هدسالفا هی
 .رولیراقح ندسح هدک دتیاتابثا یتسالفانویدم یخ دهدنبابغ

 ندرقف لاح و یلام ردربقف : رولوا هللوش تداہش هسالفا و

 هلیوش دوخاب . زیملب یغیدنلو "یش رب ندضویع قجهراقیچ
 هلسهسلا ناللو هدنشا یتسوا و مدعم سلفم : رولوا

 تداهش هزمکیدملیب یغیدنلوب "یشرپ هقشب ندنسهسبلا كلهجیک
 . تلاثا بابلاق هب دنه زرهدیا

 ا کنید سه» هدالاب نود زوم یتسلدبا سح كنویدم



 ےس ۱۷۰ سسس

 هیانلا شراو بوصغم ضوع اریز .یدلدیا صیصخ هلیسهرابع
 | فرط رکید ک کم .زعلوا سج هدکدتا اعدا یرقف هدنودیک

 ۱) یعمیعدب ءانغلا ىعدا نم رقفلا لصالانال .هدیا تاسا ا

 ۱ . ههوج ةنس الا لش الف انداح

 | ًاحیجرتییرانید كنپرانیاد ضعب «هجناوا روجحم نویدم
 | کوب هجنلوا روجح ريغ اما .نعهدبا مورح ین رلرکید هیدأتلا
 : ءامرغلا ضعب راثا هلزاح اعاو : رو زا لا نم ددراو يتح

 | .هلوب شلدیاسبحنیدیارب هک لو. دوعسلاوبا هتمذپ مهقح قلعنا
  شبهنیرب هسنلوب یجروب شوررغ كيبهبهنسک چواهسم کر ب هکهلیوش
 ترابعندشورغزو شب یلاموزوب ییا هنیرب وازوب چواهنیرکیدزو
 رضاحنویدم راهسریدتا سح یودمو قاف الاب راننادهدهسل وا

 یتسضع هداضق ندنکجهدیا ادا هسفنب یتود هدر دق ینیداوا
 یدنک نوبدم اریز . رولیهدیا مدقت هنیرزوا رخآ ضمب

 .ردهدکماملبا قلعت تح كربغو هدکمعا فرصت هدنکلمصلاخ
 | نودلاو ابف نودلا ناك ناو هتشم بسح ىلع هف فرصتف

 | ٠ سيلذا صصلاب ءامرغلانیب هلام مس یضاقلاف یضاقلادنعةتبات

 ۱ .رجحلا ىف ىواتفلاةرص ضعب ىلع مهضعب دقت یضاقل
 چب هدام ۰۰۰ قم

 (ر و یدک تس زوج تدم .تتنلفم نویدم)

 مزال یسهقفن هنیرزوال یکیماحرالا یوذو یلافطاو یسهجوژ
 . راتحدر (.رولوا قافلا ندنلام كسودک راها نالوا



 بس ۱۷۱ —

 هلعءانبو مدقم ندنقح كنامرغ یسهلصاماوح كنودم ارز

 ینبم اکو یساملناص كننعرش نکسم و كنسهسدلا تاق رب

 « قح نالوا تبا اعرش نوحا هقفللا قحتسم یک یفیداوا ۱

 . زالوا لطاب ا رج |

 رهم نیدلاب دوجح هلفلوا جوزت هدیر, ندهیلصا مناوح

 كيرش هبامیغ هدنلنمرهم هروب نم هسا جوزت ین داق رب هلیلثم
 . هباده رولوا

 سافم بوشوا یزارتحا دف یربعآ سافم يهدهدام و

 . راکفالااتن رولوایراح یمکح كن هدامون یخدهدنو دم نالوا

 هه هدام ۱۰۰۱ = 1

 كنویدم قنا رخ هلهجو هدام ٩4۸ ( نوجما نيد )
 هدنامز ینیدنل و روححو )لام نالوا دوحوم هدرخ تقو

 كنامرغ هلاوما دوجوم هدرختفو هکهلتهج وش (.ردبارثأت» -

 .یواطحط مهربغل مهقح لاطبا نم نکعالف .ردشملیاقلعت یتح

N SEEمدت | هدام مانک دستور  

 یتروححو هدرختقو رارقاو هرزواینح هللواناس هدنح رشو

 (رحفادم اما) .زالوا بتعم هدنقح یلاوما دوج وم هدنساننا

 نک هنلا) هرکس ندنر كف اب هدنرخ لاح ءلروحح نویدم
 ارز ( . زالوا یرثأت » هرکصندقدنلوا كف ندرحو (هلام
 یی> هلاوما و هراس اد هلغمالوا دوح وم هدرخ تقو لاوما و

 رحل ادم رخآ الام دافتسا ول .راتدرو هب اده ردلکد شعا قلت



 بس ۷۷۷ تم

 دافتسلابال ماقلا لالاب قلعت مهقح نال هف هناعربتو هرارقا ذفأ

 بستک | اف هرارقا ذفنی الام بستک ا ول اذکو . رهنالا عج
 ءا عم بسنک ایف هناعربت ذفنی و اعماق لوالا نيد ناک ناو

 . نذالاو رحل ایف یواتفلاة رص لوالاند

 رجح ادعب ۱ .ردربتعم هدلاوما عونچوا رارقا و «هصالخ

 نک هنلا رحلا لاوز دمب ۲ هدنلاوما نکس هللا هدنرخ لاح
 ربتعم هدنلاوما ناترآ ندنراقج ها كران دنا رخ ۳ هدنلاوما

 ۱ .راتدر رونلوا هدأت هب رقم نزاو بولوا

 چ[ هدام ۱۰۰۲ 9

 لامل هللا نبغ ین (هتناصقن ندنلثم نعو هقدصو هبه»
 هدنآ رج هلوا یدؤم هلاطبا یقح كنامغ هک نره یک قعاص

 نوسلواشحاف كرکو نوسلواریسب رک ناصقن (.رولوا رۇم
 .هیانع ردلکد راح یسعاص لام هاروححم هلاناصقت ىع هلکنوب

 | هدقدناصلام روجح نویدم :یلیصفت كنم كنيدلاب روجح
 هبا لثم نم اریز .رولوا حی عیب هسیا رولوا هلا لثم نم

 زلدیاعنم ندنوب روجحهیلعءانب .زمبا لاطبا ییامیغقح «عسب
 بولوا رخع یرتشم هدریدقت ینیدلوا هللا ندغ حس اما . هباده

 یبم هلباخسف یعیب هسرایدو لاکا هلثم نم یعیم نم هسرلید
 .قاه هدام (۳۵۹۵» راتدر یک ینیدلوا هدضن ص عیب .ردیادر

 هنجروب ینع بوتاص هننیاد یلام رب روجح نویدم میکهتن
 هسلا رولوا هجاقره هسیا دحاو ناد هدر دقت يیدشا بوسحم



 تم ۷۱/۳ سسس

 كنسهل دارانو هدیولوا ددعتم ناد اما .رولوا زن اح نوسلوا

 هلبالثم نم عیب هسیا رولوا شلدیا رح ییالوط ندنراقجالآ
 : یک یفیدلوا زاح عج هب ینجا .ردزت اح هن هسرولوب عوقو |

 هدزوا شدوا رکذ اف آ هکنوح .زال وا ز اح بوس طقف

 یرارکید هلا هوست یراقجالآ كنامرغضعب روجحم نویدم

 قاب ههدام ۰۱۹۰ » . یا ضیم نویدم . ضءهدیا مورحم

 لا لع یضاعلا ریه رو تلاع تالاف هد و را در

 هل سی ضبق اف هکراشب میضم) ند یضقف ةفلتخم نوید مهل موقل
 .هسناطا رخ نم هام رغلا نه هرىغىلا هتصح یلعدا ام عفدیو هتصح

 نالوا رضع هامیغ قوقح كسلفم نویدم هلعءام إل

 هدر تقو یاعربتو) یسهیلوق ( تافرصت راس و یدوقع
 « تافرصت هدنو (.زالوا رتعم هدنقح یلاوما نالوا دوجوم

 لبصف هدنح رش هدام ٩2۱ ارز . ید وا دقت با هلوق

 هدکدشتا كالهتسا یلام كنز ندلاب روححم هرزوا ینیدنلوا

 یلاوما دوجوم هدر تقو هديا كالهتسا ندلاءاضق لق هکولو
 لاوما هراساد راس یحاص لام هدرولوا ربتعم ید هدنقح

 ۱ .هباده رولوا كب رش هدهدوحوم

 ربتعم هدنقح یلاوما ییدلیا باستک | رحادمب اما )

 هدک كتا جور یداق ر « روحح ¢ هتن . راتحدر ( .رولوا

 بودیا تکر اشم هج غن رر دتا ر ج هدنلثم رهم نبداق لوا بولو اح بح
 كنویدم ی هدازوب بویمهدیا تکراشم هدنسهداز ندنلثم ر هم طقف



 — ۷4 بس

 ا روک هزال ےک ندسلاونا یوا باتنک | هدم
 .تیلاثلا تالاق

 دارقا زکلاب یی ( هدکدشا رارقا جروب هنسهقشبو )ل

 نالوا دوحوم هدرخ تفو ) جدو نالوا تبا هللا روحح

 یلوا ههروکذم لاوما,اربز ( . زالوا ربتعم هدنقح یلاوما

 كنآ هلنا رارقا روک ذم «روححهلتهج ییدما قلعت یقحدلرانباد
 رادهاشالثم هل وا تبات هل اهن کج رو لوش نکل ۰ ضعهدیا لاطن |یتقح

 السا دوخاب هیارش هلباتمیقلثم دوخاب هضارقتسا رج البق
 یجرو هلهح ولوا هدب ودیا تداهش «لعفلاق رخ الذا» هربغ لام

 ید هدنقح لاوما هنر تفو جرو و هسا رولوا تبا

 ءافتنال . رولوا حام هام غ راس ولقح هلا قرهلوا ریتعم

 هلبایضاف لع هدیول وا تبا هللا هس جرو و .یواطحط هہہلا

 هلتیح یتیدلوا دودعم نالمکح باسا ضاق ع هح وا تباث

 . دوعسلاونا ردقوت یمکح كنو و

 كنسهرقف «لاومانالوا دوج وم» مه یسەرابع هدرخ تقو

 یراشتعامدع دارارفاو هلغلوایدف كسهرابع «زالواربتعم» مدرسه

 یاشا « یسجنرب .رواشالک آ ینیدلوا طورشم هلطرش یا

 یعب هدرخ تفو هدیسحنکیا هدنقح یلاوما دوحوم هدر

 ینه هط رش یلوا . ردلکد یتعع هدانا یییدنلو هدر وحی

 هدنقح یلاوما ییدلبا باستک ۱ كروحح نودم هدر یانثا

 هطرش يجنكيا .رولوا ذفانو ربتعم هلیب نکیآ هدتیروجحم نویدم



— (Yo تا 

 ره بولوا دوجوم هدرخ یاننا هرکصندکدادبا رخ كف ینم

 رتعه ما لاوز دم هدنقح لاوما نارا ندامرغ نردسا

 هناحاضتا وش ههرقف رک ذلایئ | . یاثلا بابلا یف هیدنه رولوا

 . رولک مزال كاری و یعم هروک ۱

 و رولوا ستعم) رارفا روک ذم (رححا لاوژ دعب اما)

 هرزوا كملبا ادال رجحملا لاوزدعب یی ( تقولوا ال هیلعءانب

 «تاف رصت راس» هلغلوا یرب ندناف رصت «رارقا (.رولق نودم

 .ردشملبا رک ذ هجوربآ نکیا لخاد هدنربست
 هدهدام ۱۰۰۱ £ هلا رونازاق لام رحل ادع هدر و زا

 نده لوا یرتا هلام وس كرح ردوا یلدا 5

 لام و کنوح ( .رولوا دفا یرارفا هرزوا كلرو ندنآ )

 ققح راد نرردتنا رخ ندنفیدلوا دوحوم هدر تقو

 . هادهو راتغدر ردشماعا قلعت

 می( ی باب زوعح
 یاب یجنکیا كمسات باتک ینی

 ( . ردهدنناب لئاسم قلعتم ههارک۱)

 .ردراو یمکح «یطرش «یلیلد «ینکد «ینیرعت كهارکا
 هدافا یمارکا و . ردشعلوا ناس هدهدام ۹44۸ ینیرعآ

 قالطل |یفلق۱2الاهلسهلبلج تیآ هرک !نعالایخد لیلد, ردظفل ندیا
 ینسهج و زاه رکمهسمکر هکر دهن وش یاضبا كنو , ردسل اع تب دح



— ٩۷ — 

 ضرع هملسو هیلع هللالصمرک ا لوسر تیفک هرکصندقداشو
 ۱ . یروط ردشمروس روک ذم هج ورا هدکدلدیا

 .ررد ردراو یط رش ترو كهاركا :یطورش كهارک |

 4ردبسلوا ردتقم هعاشا یندیدم رب « لوا طرش

 . روش وا ناب هدهدام ۴

 هکر دیسُما فوخندنعوقو كب هرکم كهرکم «یناث طرش
 . رولیدبا رک ذ هدهدام 6

 یمشدوخاب فلتم یوضعاب یسفن كه ءرکم «ثلا طرش
 حاضیا هدنح رشو هدام ٩ هکردىسملوب مدعم یناضرو بجوم

 اهددهناو حصب م اهرهم هتبهو یتح برضلاباهفوخ .یدشعلوا

 .هیناانع دوعسلاوبا ءارک اب سیلف رستوا اهیلع جوزتوا قالطب
 فصول ةيعرشلالاعفالا و اع رشز اج لاعف الا هذه نم لعف لكن الا

 .هارک اب سیل یایناتسهق تشلاب دیدہلا اذکو یواطحط ءارک الاب
 ردیسلوا عنتم هارک الالبقندهلع مرکم هرکم «عبار طرش

 یضرلا توف وهو هنکر تاوفل اهارک | نکی| هنع منت م ول ذا
 كردتسم طرشلا اذهنالع ةلالد هسفو رابتخالایف هبلاربشا اک

 . نهم الا عم

 «لوا ببس .رولوا یالوط ندنر ندبس چوا عانتماوب
 ولو هلام فالتا ىلع ههارک اک» .رولوا ینالوط ندنقح یدنک

 صخش « ات بیس .یک ءارک | هنلام عیب «راتح در هعیک ضوعب

 . یک ءارکا هریغ لام فالتا . رولوا ینالوط ندنقح كرخآ



 — ٩۷۷ س

 هناازو رمح فردا .رولوا یالوط ندعرش قح « ثلا بلس ۱

 . هب دنه یک هارک ا

 حابماب هلع کام هک هل وش .رولوای | هجور قمالوا عت

 هتسنل وا ءارک ۱ هرزوا قعا ییعفرپ حا کم .رولوا

 . زالوا ا یعرش 7 هلکن و

 یکغاب دوخاب نیسرجنا ینوص قادراب وش اب هب هسمیکر ب الثم
 عیب هسناص یعاب هدوا هدیونلوا اک وند ناسراتاص همدا وش

 كننسهقشب وص وا طقف .زالوا هرکم عیب بولوا حیحو زناح

 هسیارونلوب مرح یکی لوا بارش ناناوا صا هلکمجما دوخاب رولوا
 . نکسمالنمو یورقناو و رولوا هرکم عیب هدلاحلوا

 راهظ ترافک هنیرزوا هسمکر الثم .رولوا ضرف دوخا

 افا یراهظ ترافک هلبا قاتعا ینعمربغ دعرب هدیولوا بجاو

 ها قاتعا یدبعر هدوا اا هارکا 3 هدنقحیسملا

 نشف وهام ةماقا لعد رک مال لک« مرا ناش هتیرزوا یک |
 هسرزوا قرهلوا ثناح هدنننع ييدسا هسمک ر مکه تن ۹ هبلع

 ندنارافک عاونا یهسمک لوا صخشرب هلکْلک مزال ترافک
 هارک ۱ هنصوصخ یسلیا اطا یم ترافک كرەبمتا نیست یترب

 بولوا زاح هستیا افا یترب ندنارافک عاونا هدوا هدبودیا

 .یناتلا بالاف هیدنه زلک مزال هنسن هربحم

 : رونلوا نایب یا هجورب یسهدیدع رتاظن كنوب
 هدکمامتنا لک ۱ ینماعطنکیشلاق باتس ندقلجا هسمیکرب ٩

۱ 



 ۳۳ و

 ٠ ناهض هرج هسها راجا هماعطلک | یا صخشرپ رکید هدیولوا
 یتعفنم قعوطیراق یکینیدلوا كهركم ماعط اریز . زلک مزا
 ۱ اوا ت را یف كلام قرلوا دا ا اید
 هتمیق عجر ناعبش ناو عوجرال امژاح نا هسفن ماعطلک | ىلع
 و لاو هرکلا لک

 قرەنلوا هارک | هیارتشا ینآ هدیرتشمو هعیب یلام عیاب ۲
 یر يه هرکصندقدلوا عفاو نالدب ضیافت هلا عی دقع

 مدنکی لام نالوامضوبقم هنیرزوا روک ذم عیب نالوا هارک الا

 رب بولوا مزالو زاج عیب هسیا رد مدتبا ضبق نوجا
 . نادر رک مزال ناض هترزوا

 لبا حلم هارکا نوسجا كما رخ برش هبهسمیکرب ۳
 بولوایداتعم كما رخ برش كنهسمک لوا هدقدنلوا هارک |

 . زالوا حابم یمعا رخ برش هحنلوا رصمو اب هدننداع

 « یرصلا دوعسلاوا دوعیال نا مزعو علقاو بات اذا ام فالح

 . ردراو یمکح ترد كهارک | :یکح كهارک |

 ربح كهرکم هسیا رولوا یجلم رک | ءارکا « لوا مکح
 . ردنلق هلماح كلعف هروما نالوا لاص هغل وا e هلماحو

 . رولوا شعلوو تلآ هرکمو شعاب تاذلاب یلعفوا رب اوکو
 غذ یلع ایسسوجم لسم هرک | وا اذکو . یک لامو سفن فالتا
 هبلع بحف فالتالاقحیف سم الا لسملا ىلا لمفلالقنب هناف ةاش
 هراتدر لحم سکعلاب ونیدلا ین ذلایف لا قح یف لقنی ال وننامضل |

 

 وی ۰



 بس ٩۷ بس

 . ردیلماماشالک | یمانعم ردزاح لام و سفن فالنا ندنو »
 « . رونلوا حاضیا هدیتآ میکهتن

 رب اب لتق ین رکید هنیرزوا یحلم هارک ۱ هسمیکرب یدعا

 بولوا فاضم اک | لعفو ربح فلتمو لتاق ها فالتا یتلام

 كنهسمک لوا هدرانو ارز .رولوا فالتاولتف تلا هم لا

 یهسمیکلوا ربح هک هلیوش .ردراو یتیحالص هغاوا تلا هربج

 . یک یسلیا فالتا قرهقاق هنیرزوا كلام ا كصخشرپ

 ههرکم روکذم لبق هدروما نالوا ا هغلوا تلآ اما

 . رولوا شملشیا هلبا رابتخا ین هرکم بوک هدرولق روصقم
 هلبنغآ كالباو ملکت هلیناسلكریغ ناسنا اریز .یک لکاو لاوقا
 یخد لکا و هملکتم رغ لاوقا هباع ءانبو .شعهدیا ماعط لک ا

 .هنلوب لامفالتا هدلک او لوقو هکر کم .زالیق فاضم هلک آ رغ

 هدرونلبق فاضم هربحم فالتالا ثبح نم لک او لوق هدلاحوا

 .دوعسلاواو راتح در ردیاتعجا مر هلیلدب كفلتم هرکم

 نوکی ینح هرابتخاب هعقوا هناک عع قتعلا ىلع ههرکا اذا یتح

 هتمیق هيلع عجريف فالتالا ثیحنم ربا ىلا فاضیو هل ءالولا

 . ریخت یواط>یط

 هدوا هلغعلوا هارکا هغها شوب یسهحوز « هسمک رب الاثم

 هلتهح شدوا ندلاوفا قالط هتشيا .رولوا عقاو قالط هساشو

 شلوا هارکاالب ابوکقرهنابق فاضم ههرکم یی هملکتم ارصح

 هدبولوا لوخدلالبق عقاو قالط طقف .یدلواعقاو قالط یک



 — ۷ سس

 ناهض هرات هسها راجا هماعطلکا ینا صخشرپ رکید هدیولوا

 یتعفنم قع وطیراق یکینیدلوا كهرکم ماعط اریز . زلک مزال'

 سا . ردشمالوا نهی یفلت كلام قرهلوا ۸ ید

 هتمض مجر ناعش ناو عوجرال امژاح نا هست ماعطلک | ىلع

 . دوعسلاونا هرکلا لغ

 یرتتوا راک افشای هرمز هغى لام عیاب ۲

 یرب یه هرکصندقدلوا مقاو نلدب ضیاق هللا عیب دقع

 مدنکی لام نالوامضوبقم هنیرزوا روک ذم عیب نالوا ءارک الا
 رب بولوا مزالو زناج عيب هسا رد مدتبا ضق نوجا
 . رات در زلک مزال ناض هسرزوا

 لبا یحلم ءارکا نوجا كما رخ برش هبهسمکر ۳۰
 بولوایداتعم كما رخ برش كنهسمک لوا هدقدنل وا هارکا

 . زالوا حایم یسعا رخ برش هحنلوا رصمو یاب هدننداع

 . یرصلا دوعسلاوا دوملال نا منعو علفاو بات ادا ام فالح

 . ردراو یمکح ترد كهارک | :یمکح كهارکا

 ربج كهرکم هسیا رولوا یحلم رک | ءارک | « لوا کح

 . ردیلقن هلماح كلعف هروما نالوا اص هغلوا تلا هلماحو

 . رولوا شقلوب تلآ هرکمو شهاب تاذلاب یلعفوا رج ابوکو
 خذ یلع ایسوجم سم هرک | ول اذکو . یک لامو سفن فالتا
 هيلع بحنف فالنالاقحیف م الا لسملا ىلا لعفلالقنب هناف ةاش

 هراتشدر لحم سکعلابونیدلا یف ملا یف لس قحیف لقنیال ونامضلا

 



 بس ٩۷4 بس

 . ردیلماملشالک آ یسانعم ردزاح لام و رش فالتا ندنو »
 « . رونلوا حاضیا هدینآ میکهتن

 رب اب لتق ین رکید هنیرزوا یعلم هارکا هسکرب یدعا
 بولوا فاضم اک | لعفو رخ فلتمو لناق هشا فالتا یلام

 كنهسمک لوا هدرلنو ارز .رولوا فالتاولف تا هتک لا

 یهسمک وا رب هک هل وش .ردراو یتحالص هغلوا لا هری

 . یک یسلیا فالتا قرهقاق هتیرزوا كلام ا كصخشرپ

 ههرکم روکذم لعف هدروما نالوا اع هفلوا تلآ اما

 . رولوا شملشیا هلبا رابتخا ین هرکم بوک هدرولق روصقم
 هلبغآ كلباو ملکت هلیناسل ريغ ناسنا اریز .یک لک او لاوقا

 یخد لکا و هملکتم ریغ لاوقا هباع ءانبو .نعهدیا ماعط لک ا

 .هنلوب لامفالتا هدلک او لوقوب هکرکم .زانلیق فاضم هلکا ربغ
 هدرونلف قاضم هربم فالئالا ثبح نم لک او لوق هدلاح وا

 .دوعسلاواو راتم در ردیاتعجایم هری هلملدب كفلتم کت

 نوکی یتح هرابتخاب هعقوا هناک عع قتعلا ىلع ههرکا اذا یتح
 هتمیق هيلع عجريف فالتالا ثیحنم ربا ىلا فاضیو هل ءالولا
 . رخت یواط>حیط

 هدوا هلغعلوا ا هغها شوب یتسهحوز هسمک و ام

 هلتهح ی دلوا ندلاوقا قالط هتشیا .رولوا عفاو قالط هساشو

 شلوا هارکاالب اوکقرهنابق فاضم ههرکم یعی هملکتم ارصح

 هدبولوا لوخدلالبق عقاو قالط طقف .یداواعقاو قالط یک



 ۱ س ۰ تس

 كنانم رهم هترزوا هرکمیمب هدقدنلو لام فالتا هلهجولوا

 ,یعلیز ردیاتعجا هربحم هرکم هللا لاموب هدک دلک مزال ینصل

 ران و هک ردهلبوت مکح ید هددوقع یک هراحاو ارشو عم

 عيب هلغمنلیف فاضم هعلاب اللثم ی هملکتم هلغل وا ندلاوقا ید

 اضر هدنآ بویلوا یک قالط رانوب هک ردق وش بولوا ذفان
 .روناوا حاضیا هدینآ هکزالوا مزال عیب الثم هلغلوا طرش

 هدی ون وا EE هل وق كقالط هسرژوا لام هحور مک هتن

 ارز .زلک مزال لام طقف بولوا عقاو قالط هشا لوق هدوا

 هدنعوفو كفالط اما بولوا طرش اضر هدنقح یعوزل كلام

 . لز ردلکد طرش اضر

 .ررد ردیسلواضرف كنسمنلشیا كيبلع هرکم «یناث مکح

 هنیرزوا ریزتخو هتيم لک او رخ برش سم رب الثم هکهلبوش
 هجنیلوا یداتعم رخ برش هدقدنلوا ءارک | هلیا یحلم ءارکا

 نالوا ویا راترورض ارز . رولوا بجاو رخ برش الم

 فالنا ین ربحم هدیوبما رخ برش یتح .رالبق حابم یرایش

 رایتخالاح یتمرح .لرلنوب هکهلتهج وش .رولوا ما م کب هسلیا
 اقم هنیرزوا لح لصا هدرارطضا لاح اما بولوا دیقم هلبا
 برش الاثم یدعا .هبلا متر رطضا ام الا ییاعت هل وقل .ردشعل و

 یسفن فالتا هلیسمت|عانتما نکیا حابم یم هروکذم ءارکا رخ
 اذاأ اما هنکل . دومسلا وبا رولوا شلوا نیعم هريغ هدنقح
 صا هنالءافخ ةمرطا فاشکناف نال ةلاا هذهیف ةحامالاب لع



 بس پا تس

 لوا ىف باطخلاب لهطاک لهطاب رذعبف ءاهقفلا هتفرعع صحم

 حابملا كرت ىلا مش الا ةفاضا لبق ناف براراد ىف وا مالسالا

 زوج اعا اب نا باواف داف وهو عضولا داسف باب نه

 هيلع بترت دق انههو مرح هیلع بنرتب ۸ اذا هب نایتالاو هکرت
 مارا ىلا ىضفا ام نال امارح كرتلا راصف مرحلا سفنلا لتق

 سیل مت الانا رهظن یذلاو لوقا .هبانعلا نع دوعسلاوبا مارح

 هبهسمکر , مک هتن .یروط ضرفلا كرتیلع لپ حابلا كرت ىلع
 سهاظ هسلوا توف هدب وما لواتت ین هتيم هلکعا تباصا هصم

 . نکسم الاثم یک ینیداوا غا هدتاور

 مارح یی رظح یسمنلشیا كملع گر 2 ثلاث مکح

 رزنخو هتیملک او رخ برش سم رب هلبوش .ررد ردیسلوا
 رخ برش هدقدل وا ءارکا هلبا یجلم ربغ هارک | هنیرزوا

 ق ةرورضال ذا ,ردمارح لوالاک کلب بوشوا لالح یتا

 راتح در وضعلا وا سفنلا ىلع فو مدعل "یحلم ريغ ءارکا

 . یواطحط و

 هنیرزوا انز اب ریغوضع عطق اب سفت تق هسمیک رب مکه تن
 ا سفت لتق كنهسمک لوا هدقدنلوا ءارک ا هلبا یحلم هارکا

 لتقلاک انزلا نال . یک یفیدلوا مارح یسملیا از اب وضع عطق

 رو رضل حایئسا الف هر نم مدعل امکح كلاه ان زلادلو نال

 هوضع مطوا اصخش لتش نا ىلع لتقلاب هرک ول اک .ررد ام

 (یروط هذوب وا همتش وا فلتلا هنم فاح ارض هبرضت وا
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 لىت هناف لجرلا اذه لت وا ةتلا هذه ناك ال هل لبق ولو

 وهف لنق یت :> اهلک ) ناو لجرلا لش الو هتیلا لک اب نا

 ا ناو و ةرورضلا دنع حابب ةتملا لکا نا م ناک اذا ا

 .یاثلا بانل ایف رغم هیدنه دوقلا هباعف لحرلا لتقو ةتملا لک

 یس ودنک بودیا ربص نالوا ضرف هنیرزوا هسمک لوا هیلعءانب

 هرکه هاب | عانتما هلهحوو و .ردتماعاب یرلنو هلس هسادیا لتق

 ندنرورض وللثم وب یعدا لتق الثم ارز .ییلیز رولوا باثم
 حابعلتف هدلاوحا ضعإ یک سه صیلخم» زالوا حایم یالوط
 ً ول هنا لع نا الا ام ةرورضا صخر ال لتقلا نال «هدهسا

 هلع حایصب اهقلپ ) اذا ةقرمسلا هجارخاب هلته اذکو هلتق هلق

 دم «لتق هسنيا لتف اذهعم .یلالبنرش كلذکهتلیلح هنایتاب وا

 هل هسلوا لابو لقاع ینعع فلک هرکم هحلوا فلکم «ربحمو

 ید هرکم طف لکد هه رکم هسخو بولک مزال هربم صاصق

 ناع لتقلاب لجر ءرکا .دوعسلا وبا رولوا مثآ هلبا لتق مث
 نم نوها عطقلا نال ءاش نا هدب عطش نا هعسو هسفن دی ععه

 عطق ناف .یروط یرسیالو رص مطقلانایهاظلا نال لتقلا
 ىلع لتقلاب هرک ۱ ولو دوقلا ربجلا یلعف كلذ ىف همصاخ مشهدی

 ىلع "یشال هش لتق ولو هسه لتش نا هعسیال هسه لتف نا

 PEE یواطحط ربا

 تصخرو هحاا هدنسمناشلا ثكملعهرکم 6 عیار مکح

 ED ین ام كربع LT هکه ل وش ررد ردیسکل و



 س ۳

 فالتا یلام روکذم كنەسمك لوا هدکدلدیا هارک | هللا یحلم
 فالتا اما . زالوا مث هستیا فالتا .ردراو تصخر دا

 بودیا حیجرت یتسهیلصا تیعونم كربغ رام فالتا كرهیعا
 رظل انال .دوعسلاواو رنک رولوا باث۰ هسلدیا لتف هلکع | رص

 . یورقنا لظ ريغلا لام ذخاو حابیال
eچچا هدام ۳  

 لقاعلا ىصلا لمشف لماملا قلطا ( یندیده كربحم إل

 ( یسلوا ردتقم هعاقا ) اطلسم اعاطم ناک اذا لقملا حو
 ءاق عم هارک | اریز .ميلطادبع ( . ردطرش ) هدهارک | تحس
 ققحم هلسوادسفم ین رابتخاو مدعم یساضر كهركم هلهالا

 ینیدلوا ردتقم هعاا یندیدبن ربحم قجنا هسیا وب بودیا
 هحنعو ردتقم هعاقا یتدیده رب اما .رولسهلوا هدنروص

 ندربغ .ماکطا ناسل رولوا « هزه » نایذه هکلب لکد ءارک |

 قلوا صالخ ندربح هلهحولوا هدیولوا نکگ كعا هناعتسا

 بدنه ردیا ققح هارکا هش نامامالادنع هلس هسلوا لباق

 . لوالا بالاش

 .دیدمل |ماسقا

 .مللادبع رولوا یخدةلالد یک یج هل هلوا احرص دیده

 ه.افالتا یلام كنو الثم ههتسک رکید هکر ا وش

 فالتا یلام وا ءرکم نکیشمامیا دیده هللا یشرب هدیودیا ما "
 ندنکحهدیا لتق یندودنک كنهتسمک لوا هدردقت ییدملیا
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 رابتعاب ءاعالا نال . ردهدنمکح هرکم.هتسک وا هسشا قوخ
 لثتم مول هلا لاا ةلالدب ملع ول رومألا و ققحت دقو فوخلا

 هسه فلت هنم فاح ابرض هبرضی وا هد عطه وا هلته هما
 .امریبغتب دوعسلاونا اربتعم اهارک | نوکی هوضع وا

 روکذم طرش هکروبلوا نایب طرش یهدربح هللا هدام وب
 باجما قعارآ ید هدنمسق کیا كهارک | ررح هدهدام 4

 (۱)سصل یه نالوا دو مدنسودنک نوت دم شیدا .زدیا

 نیماما هدام وب . رول هلوا رې بلغتم یه یک یسهتچ ایقشاو
 هدهلحم هلغلوا هاتفم یرللوف كنامملاراشم وا ینه هنهدم

 .راتشدر قاب ههدام ۳۹۰ .ردشلدیا راتخا

 كنهسمکنالوا (ردتقم هبارجاوعافا یندیدهت هیلعءانب)
 یهارک | كنهسمک نابلوا)ل ردتقم اما بولوا ربتعم یهارک |

  .هیدنه رولوا ناذه یهارک | كردنقمربغ ارز (.زالوا ربتعم

 هنیرزوا یرهم هلبجوز هجوز الثم :رللاثم هرتعم ءارکا

 شلوا هللا ربتعم هارک !لوق روک ذم ءرکصندک دتا لوق یقالط

 .رولبهلا ین رهم مکحا دعب هدک دا تاساو یوعد ود یدیا

 زالوا کم هارک ا کاحو طر اض هدم ەدلب جوز و

 . یدفا ىلع زامهللو هدنساعدا

 اکب کلزنم كرهدیک هبیضاق هبهنسک رکید هسهیکر ب مکه تن
 بوراو هب ضاقیخد وا هکعا ءارک ۱ هداهنت ويد هلبا عیب

 )١( یواطعط ثثو قراسلا صلا .



 س و تس

 هدشا ع اهرکم یروک ذم لّرنم هد روضح كن ەسىك لوا

 مردیا عیب هارکاالب هدک اعروضح ردقنیه هسنلوا تحیس

 ءارک | هلبهسلواشلزا رابتخاو عوط هدت كرءهدیا رارقا ويد

 ود زالوا 19 هدن روح ضاق درم هسمک لوا نکا تبا

 . زامهلآ ندهنسکوا یروک ذم لزنم
 رمزا بوبلوا یلخد كعضوم هدهارک | مالک ؛صالخ

 ردنکمیعوقو درتعم هارک | ید هدرارشیک هنرداو هسور و

 . یدامعلا دوعسلاوباو هحپبو یدنفا لع

peچ هدام 6  

 یسقروق كهرکم ندنعوقو) الجآ اب الجاع (كہب هرکم)
 ی هرکم كلربحم هدریدقت یکیدماشیا )ل هرکم (یہیلع ہرکم یی
 كهارک | (یسلوالصاح بلاغنظ هحنسودنک هنکحهدیا ارجا
 لعفلا نم هبل |یعدام ىلع الوم هب ربصل ( .ردط رش ]ا هدو

 اذه نال هماسلا ةدالانعینغل طرشلا ادهلوقا .ررد ةرشاشاو

 ثلاثلا طرشلاىلا ةحاحال اک لماطا :ردقنودب ققح ال فوطا

 هنوک ءارک الا یعونیف ربتعا نا دعب هنم اعنتم ءرکلا نوک یا
 ءارک الاققح الف ایضار ناک هنم اعنتم نکی ولذا ءاضرا انوفم

 1 ململ ا دع نحال اک

 لوش نظ بلاغ ارز . یدلدیا راتعا بلاغ نظ هدارو

 هلکن - هدقدلوا رذمتم نقلا لا لوصو هلصوصخ - هکردتخ
 عانا ین دیدم كربحم ینط بلا كه رکم ینح . رول وا لمع
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 ةروص هکولو الو تباث هارکا مکح هسساا هدنفح یحهبما

 . ققحتم ترورض هدردشو هکنوچ .هنلوب دیدن ینی داعيا

 شادیارابجا اعبط هرکم نیزسقلوا فوخ هک هلتهجوش .ردلکد
 : ماكحلا ناسلو هدنه زالوا

 شید هدنح رش هدام یحدرد هدنقح لم هللا نط بلا

 . یدتسا روم یخد لاتمرب
 یه هرکم كربحم هدربدقت ییدملشیا یبلع هرکم هدنروصو

 لصاح ءارک | هلکنوب هسلدیا كش هنکجهیما بودیا ارجا
 یعب .یروط ردربتعم نط هلغ ةلدالا دقف دنع ارز . زالوا

 بلاخف ناک اذا اماو .ردشمالوا لصاح نط هل هسیا هدنروصوب
 یواطحط اهارکا نکی هلتشالو هددمو كلذب هحزامب هنا هبأر
 . یاثلا باللا هیدنهو اصخلم

 روک ذم قرهلواقلطم یربسآ ندنعوقو كم هرکم هدهلحم

 دس رب هلعءانب . رولوا لماش هنعوقو الحا و الخام هلفلوا
 نط هعاقا هب ددهام هیرکم هدیودیا دیده هلبا فالتا ةدم

 . راتدر رولوا هارک | هنب هسرولوا لصاح بلاغ

 ندنالاح نا وا E هدهدام ٩4٩ ه هرکم هد هدامو

 . زامهلوا هقش

 ربتعع هدقدنل وا ءارک | هللا برضو سفن لتق الثم هلتهجو

 هارک | هدکدلدبا دیدم هلقمروا كنکد ییا ا رب اما بولوا

 هلو هنرزوا نع اب رک اذم هکردقوش .زالوا ربتعم روک ذم
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 رولواربتعم هنب هارک اهدقدنلوا دید" هلقمروا كنکد کیا ا رب

 : را و

 هی هدام ۱.۰۵

 هدنروضح كنمدا دوخا لربع یہلع هرکم رک | «هرکم)
 لصن ندربحم « هرکم طقف ( .رولوا ربتعم هارک | هسیاراشبا

 ردطرش یسقروق هجهلیوا ید ندمدآ و هسیدیا رویقروق
 شلوا لئاز ةققح هارکا هسیا روشروق هلوا نکل . یروط

 كعد شفلو هدکعا فوخ ندنندوع كهارک ۱ هدنآ طقفو

 ..یورظا رجا تاتا ها و دیبا لاو توت

 ( هدنبایغ كنمدآ دوخاب كربحم) یہلع هرکم ءرکم (اما)
 نیا زروق ندمدآ لوا و هد سل دی رضاح یعدآ دوخاب

 كهارک | ارخٌومو (اعوط هرکصندنلاوز كهارک ۱ هسیارلشیاژ

 (.زالوا ربتعم هارک او هلتهج ینج هلواشملشبا) هلیفوخ یدوع

 .یواتفلا ءرص هارک الالوز ههرک !نمرظننع هرکلا باغناو

 ییدملشیاو كملشیا یشانالف ههنسک کید هکر و

 هی وک لوسر هرزوا كا راٌضحا یبشودنک هدر اد

 روک دم هک وا دهل ردم راع ید رقم لو رو

 E یسودیک تا هبنضک لوا هدر دق يدملشا یا

 دن زوضح موق لولا یغبا نوف دم هلک وا ا
 ناوعا هکردبا نیبتندنوب .زاملوا الاو .رولوا هارکا هساراشیا
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 ۰ روذمم هدنراذخا املظ نكي باق ىلوسر دوخاب اط هملظلا ٠

 . رات در رازالوا

 ودا اک هدزوا یی اب یلام رکندا ومد ر الثم)

 دز مع (یعد یبدآ رب نددفرط اغ تا مکن
 حیح یس بوبلوا ربتعم هارک | هسناص یلام بوراو هدلاح

 . هحش ( رولوا ربتعمو
 كموقع باغ لاکو لاب ندنف رط هنسکر بئاغهسمیکر ب كلذك

 ۀجوز هرکصندکدتبا لوبق یقالط هنیرزوا یرهم هلیسهجوز
 هارکا غ وو دم لوق هسغلالف هسمک لوا موز هروب نم

 ندمفیدلواشعالوبققالط هنیرزوا مرهم لیکو هلکما رابجاو
 . اصخلم یدقایلع نمههد مرتسیا یعرهم

=1 e ۱ 

 للا هلا لزه هکردربتعم هدهملوق تافرصت لوسش هارکا
 . یک تافرصت نابلایآ روک ذم هدهلج . هلوا

 هدنا هبلوا لطاب هللا لزه هک هللوق تافرصت لوش اما
 .ےللادبع رولوا حبح هروک ذم تافرصت بوبا ربثأت ءارکا
 . رول وا حاضیاو دادعت اس رف راتو مکه تن

 (راجاو ارشو عیب نالوبعوقو هلاربتعم هارک |) هیلعانب
 هب ربما"یضارا ینی (غارفو) هیدهوهفدصو (هبهو) راجبتساو
 ینارفكنهبفقو تالفتسم نانلوافرصت نیتراحالاب هلاهفوقومو

 قالط رارفا و دقع رارفا و لام  رارفاو حلص لام نعو زا
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 (هعفش طاقساو نید لبجأتو) قوقح (مارباو) عاضر رارقاو
 مزال یی ( ریتم ) نهر و تلاکو و فقو و تلانک لوقو
 يلم ضبقلادعإ هدعس الثم و ذفاو دقعنم ىعي ( . زالوا إل

 راتجمردو ررد ردخ ف لباق هلذمالوا مزال هدهسیا رولوا دقه

 نال ام رم هارک الالاوزدمیتح .هدیدج یاواتفو یواطحطو

 .رولیبهدیاخسف هسراید نوجما عفد یررض ندنسفا كنهسک

 هركم عيب ضبقلا لبق اما بولوا ضبقل ادم یسما كلم ةدافا

 كرکو نوسلوا یعام ءارک۱ كرک) . یروط زمنا هدافا یلم

  نالوبعوقو هارک الاب الثم هکلیوش (.نوسلوا یحلم ریغ ءارک
 بولیبهدیا خسف یرانوبهرکم هرکصندراجاو رارقاو ارتشاو عیب

 . زا طاقسا یتسف قح یتافو كتر ندهرکم هللا رب

 ربح یکی یج هلیبهدیا خسف یثراو هدقدلوا توف هرکم هیلعءانب
 رونلوا ذخا ندنسهکرت تانیمضت نالک مزال هدقدلوا توف

 رم . نوسلوا هدلوتم كرک « هلصفنم دایز مکه تن ی وام

 < یک .نمسد ءفاوتم لصتم دارو نویلوا هلرک . یک دلو و
 "هلصتءدیز یک هطابخو غیصاما .یواطحط ردلکد عن هدف
 یفو هلوا یضار یرتشم هکرکم . ردعنام هدادرتسا هدلوتم ربع

 قح ه عطقنب الو ادساف ینعب عسلاش یرتشلا لعف یتمرحللا

 ناک ذا اک دادرتسالا یف كلالا قح هب عطقنب بصغلا ىف كلاملا

 .رولوا نومضم هلایدعت هلصفنمهدازو .راتشدر انحطف هطنح

 یءروکذم تافرصت ( ءارکالا لاوز دعب هرکم طقف )



 تس, ۷۹۰۲ تن

 ارز (هدولواژ مزال یعب (ریتعم هدلاحلوا هيا رولوا زبم)
  ءارکا طقف بودیا تابثا کلم هلسهسلوا ءارک اب رارقاو دقع

 هنکجهدیا مادعا یناضر نوسلوا یحام ربغ كرکو یحلم كرک

 كنموزل كرارقا و كنهروک ذم تالماعء و دوقع هسیا اضر

 دساق E دوقع هلساوف كناضر ینم هنغید لو یطرش

 رولواداع ههرکم اضماو خسف قح هارک الا لاوز دعب بولوا

 رم الاعمجو راتشدر

 یرتعم نالآ :نوناص لام نالیئاص ءارکالاب هلتهج و
 كنبرتشم طقف . قاب هدام ۳۷۱۶ .رولوا كلام اک | هلباضق

 هفدصو ههو عیب نانلوو ضه لباق بولو عوقو هدعیبم لوا

 .زالوا مزال ینافرصت یک
 ضیق هلبوهوم یلام نالوا هبه هارک اب هلتهج وب هنب

 ` گلم هدقدنل و ضفهددساف دقع کنوح .رولوا كلام هدکدتا

 فرصت هدکدنا فرصت هدنآ هلبوهوم طقف . ردیا اضتقا
 هنحاصلام قرهنلوا ضش هدنروصینادلوا ضش لباق روک دم

 . رونلوا لیصفت هدینآ مکهتن . رولیدپا در

 قآهجور دوقع ناشوا و نالوا دفا ها ربتعم را

 : ردمسق یکیا هیلعهرکم هکهیوش .رونلوا حاضیا

 هل رکید رعت و لمتم و لباق هخسف عوقولادمب «لوا مف

 دادعت ینا هجورب هدرلنو هکردرایش نابلوا لطاب هللا لزه
 ح « صاصتقلا نعوفع «قاتع ءردن «جاکن «قالط .ملخادبعرونل وا



eg ly. es 

 «عاضر «دالئسا سدن «ناع «راهظ « ءالباق « ءال «تعحر

 لیکو « دبع قتع وا ءالبا وا راهظ وا قاتع وا قالطب فلح
 هسفن ىلع هقدص باجاو هسف ىلع جح باجما «قاتعو قالطب

 .رمالاعممو یورقناو یواطحط

 . زردیا افتکا هلبحاضیا كنبرایضمب كرلنوب

 زونه بودیا جوزت ینداق رب هسمک رب : یحاضیا كقالط
 هردنواخ لوخد امکح » هدلاح ینیدلوا لخاد امکح اب ةقيقح

 هربتعم هارکا هدوا هدیونلوا ءارکا «یک اوا :دحاو د هنقلطت

 هنیرزواهسمک لوا طقف . رولوا عقاو قالط هنا قیلطت یم

 . یاتسهفو هحہ ردا عوجر هربج هلرهم فصن نالک مزال

 . یروط ةعتلا نم همزلاع هبلع مجریف هيف یمسم نكي ناو
 انه رهلا نال لوخدلا دعب قالطلا ناك ول هیلع عوجر الو

 _ عم ربا نم منصب سيل لوخدلاو قالطلاب ال لوخدلاب ررقت

 . كلذ لیصف ۔وحم لا یفو رییغتس رہالا |

 بلط اک لاجلا یف ءاشنالا هب تدرا لاق اذا اع دقم وهو

 راسخالا تدرا لاق اذا اما هب ولطع ناسالا تدرا لاقوا یم

 اع لدع هنال ايش هرکلا نمضیالو ةنايد ال ءاضق عقبف ابذاک

 نمضي الو ءاضق قدصب الف كلذ ىف اعياط ناكف هبلع.هرکا
 . ىروط هفلاخ هال هركملا

 یرهم یسهجوز هسمیک رب : یحاضیا كلام ىلع قالط
 یالط هلهجولوا هدوا هدبودیا اک هلوف گالط هښرزوا
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 زالوا طفاس یرهم طقف بولواعقاو یجر قالط هسنیا لو
 . ىناثلا بالایف هبدنهو یدنفا ىلع

 تزاحا هسل وازبحم یقالط روک ذم هحوز هرکصن دن و طقف

 . .یناثلابابلاف هیدنه رولوا نیاب قالطو طقاس یرهمو حح
 هنسملیاقیلطتیتسهجوز هدنلباقمشورغ كيب جوز مک هتن

 هارکا هلوف یتالسط روک دم هدهجوز یک ینیدنلوا ءارکا

 ٠ حلصلا ىف اذه كاذکو .رولوا عقاو لام ريغب قالط هدقدنلوا
 . هف هبدنه دوقلا نم

 جوزت ییداق رب هارکالاب هسمیک رب : یجاضیا كحاکن

 هنیرزواجوزت هبهدایز ندنلثمرهم طقف بولوا راح حاکن هستیا

 : هلفلوا راح حاکن هسنیا جوزت هلهجولوا هدوا هدیوللوا هارکا
 هب یواحط ماما نکل .زالوا ربتعم یسهداز ندنلثم رهم ربارب

 یهروک ذم ٌهدایز هرکم هرکص بولوا راج یخد هداز هروک

 . یناثلا بالای هب دنه و هزاز رولآ ندربج

 . هحوز هنرزوا رهم نود ندشلثم رهم نیداقرب مکه تن

 بولوا حس حاکن هسا جور هدوا هدیولیدیا رابحاو ا

 یزبق هریفص هسمیک رب طقف . یلالبنرش زلک مزال نامض هربحم
 ,ردلکد حیححاکن هسنلواءارکا هحموزت هنبرب نانلو وفکریغ

 رب هلبا لقا ندنلثم رهم ی زیق هربغص هسمیک رب میکهتن
 .زالوا دقعنم حاکن هسلبا مش وزت هلعلوا هارکا هجموزت ده

 . یورقنا هلیدیا غالبا هنلثم رهم هکرکم



 سا ۱4۳
 يەن کند هب : یحاضبا كعاصقلا نع وفع

 یرابکۀ لرو كلوتقم هدبودیالتق هلیالتق نالوا صاصق بجوم
 ربع بولوا حیح هسلیا وفع اهرکم ندصاصق یهسمیک لوا

 ندهسمک لوا هرو یک ینعهیلوا نماض یشرب نوجا هرو |

 . عبارلا بابلا ف هیدنهو هجن نعهدیا بلط یخد تيد |
 رایجا هبحلص نددم مد هنیرزوا لام «لتاق مک هتن

 بویلک مزال حلص لدپ نی لام هنيا لوبق هدوا هدبولبدیا
 ربع هارک الا عم لام مازتلا E رولوا لطا صاصف

 بدنه و یورنا رولوا طقاس هارک الا عم صاصق نکیا حح

 عیارلا بالا یف

 نددمع لتف هدلاح ی دل وا هرکمرغ لتاقو هرکم «لسف یو

 حلصلدب هنیرزوالناقو راج هسلوا حلص هنیرزوا نوتلا نوا
 صاصق ارز . زلک مزال یامض كئیش رب هربمو . رولوا مزال
 . یورقا ردلکد لام

 هنجوچ ریفص وش هنیداق رب هسمک رب :یحاضیا كعاضر .
 هستیا عاضرا ةهرکم هدوا هدیودیا ءارکا هرزوا كما عاضرا
 عاضرا هریغص وش ندننوس كنمرح یدنک هلجر رب دوخا
 رولوا تباث عاضر ماکحا هسیا هدوا هدبونلوا ءارکا کمي

 . عبارلا بالاق هیدنه

 هلحرر راد هنکحهبمرک هنسهناخ كيالف : جاضیا كنم

 وا فلاح یتح قرهلوا دقعسنم نيم هل ر دتا نا ءارک الاب

۱۳ 



 سس ۱۵

 . رو زلا لحانم رولوا ثناح هسرک هب هناخ

 رئأتلزه کفرصت یه ینی نالوا لباق هخسف یا مسق

 .دوعسلا وا ردراش نالوا حب هلا لزه كرهديا

 کف رصت یه ردا عج هلبا هدعاق وش «ینا مسق وب

 . زالوا راح هلا هارکا هلوا لطاب هلا لزه

 هدالاب یراضءت كنالماعم و دوقع نالوا هد :هدقاق و

 تردام یآهحور هسالبصف بولوا شلدیا و الاجا

 : هکهلوش . رونل وا

aA 

 هرکم عیب یعب .ردلکد ربتعم عیب نالوبعوقو هارک الب
 هحصلا طورشنم نال .رددساف نکل بولوا دقمنم یعب ذفات

 ٠ كرك . راتح در مزلو حص دجو اذاف دوقفم انهه وهو یضرلا
 نوسلوا ءرکم یرتشم زکلاب كرکو نوسلوا ءرکم عیاب زکلا
 2 ناتو . نوتلوا مرعم دک لرو
 بولوا ییح هدقع خسف كن آ هل هسلوا ضار یرکید سلا

 الا .ردقوب یقح هخسفیدقع ضقل ادعب كفرط ناشوا هرکم اما

 . رونلوا رکذ ابرق یتالیصفت میکهتن .یروط ءاضرلا

 ردماشم هدساف عی هد هفوقوم ع «هرکم ج

 ضقلادع و هفوقوم عی هدقل وا خسفو تزاحا لباق . راتدر

 روک ذم هدول هکه بوش .ردهباشم هدسافعیب هدکمناهدافا کلم

 مزال یب ربضمو راج هلبا تزاجا هرکم عیب هرزوا یتیدلوا
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 هللا تزاجا دساف عیب اما .ةمرلا ىت هف ةزاحالاو .رولوا

 . اصخلم یواطحط زالوا بلقنم هتح ینی راح

 ندندبیرتشم یسمقر هل واخسفنم هسنبا خسف یعسه رکم مک + هل

 رکید هارکالاب یلام هسمیکرب هدلاحو .یکیج هلسبهدیا دادرتسا

 یحاصلام هستی املسا و عیب هصخشر رکید ءاضر هدوا ی

 .هحمو هحش رواسهدبا دادرتسا ندصخشوا بولوازیحم یو

 ںھ اک هرکصندقدلوا عقاو یداا لوادت هده رکم عی

 هسمک رب هک هلبوش .رولوازاح یسهلج هسلوازبجم یدقعرب ینتق
 ر هدوا هصخش رب رکید ءاضر هد وا ۱5 و اهرکم لام

 یج رب یحاص لام هرکصندقدناص هبیشک رب رکید هدوا همدآ

 یجندرد و یجنچوا و یجنکیا مه یجشرب مه هسلوا زبجم ییب
 یجنرو ینکیا هسلوازبحم ی یحنحوا یک ینجهلوا ذفان عیب

 هدوقع ض 9 ارز . رولوا دفان یخد عیب یجندردو

 هلتهج یفیدلوا یضارو میاطو لئاز هارک | هح ربو تزاحا

 هرکم بولوا راج یسلک كدوقع ندنجهلوا راج لوا دقع

 .یزوط رولآ ندلوا "یرتشم یس نم

 هسمک ر هلفمالوا طرشینمعآ كرتشم هدعسلایع هارک |

 بوبا نامت یتسیرتشم ربح هدیونلوا هارک | هرزواقعاص یلام
 هصخش ر لام روک ذم هنیرزوا روک ذم هارک | هسمک لوا

 . هبزازب رولوا هرکم عیب هستبا عیب



 ج۲۲ ۱

 ۱ یتفلاخم هدم هربحم كهرکم

 ین ها لقا نکیشفلوا ءارکا نوجا كجا عیب هشورغ زوب
 یدوصقم كر ار ز .رولوا هرکم هسنیاعسب هشوض ناسقطالثم

 هدایز اهد حسب هللا لقا بولوا ترا.ع ندکمر و ررض هه رکم

 هارکا هب هللاا لقا هارکا هعس هلژثکا هلغلو رربض تعا

 هسلاص هب هداز نکشعلوا اکا هعس هلشوغ كنب اما رولوا

 | رولوا شا باستک | عف نوحیسف هرکم ارز .رولوا ذفان

 . یروط
 یتفلاخم هدنعون كدقع كهرکم

 یلاموا هدلاحییدلل وا ءارکا هعس یلام یدنک هسمک رب

 .هبزازب رولوا رتاج هستیا هبه
 یدناوز كلام نالمتاص هارک الا

  دناوز هجنک هشیدناوز كلام نالیدیا عب هارک الاب

 فلت هلا یدصل هدنروص یغیدلوا هدلوتم "هلعفنم هروک ذم

 نامض هسرولوا فلت دعت الب اما بولک مزال نامض هسرولوا

 . زک مزال
 داوزمیاب هدقدلوا دوحوم هروک ذم داوزو فات عسمو

 داوز .رریدتا نبمضت یتتمیق كعببم ربارب هلیذخا یهروکذم

 هدنروص ینبدلوا دوحوم هسرولوا هدلوتمرغ "هلصفنم هروک ٍذم

 دعت الب هروک ذم دناوز هدهساا رولس هل[ ید قو حیا

 رونلوا كالهتسا طقف بوبلك مزال نابض هدقدلوا فلت
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 ناض هروک همظعا ماما .رولک مزال نامض نیمامالادنع هسا

 هدلوتم رغ "هلصفنم داوز هدیولوا فلت عییمو .زلک مزال

 .حیقنت رولواكنبرتشم هروکذم دیاوز هسیا رولوا دوجوم

 هزاحالا عاونا

 نالوا ارص و الوق لوا عون . ردعون یکیا تزاجا
 مدریو تزاجا اب مدلوا زبحم یروک ذم عیب كهرکم . ردنزاجا
 نک عيا نالواەركمەك هل وش .ردنزاحا العف ینا عون .یک یسعد

 روک ذم عبهسلیامیلست هب یرتشم امیاطیعیبم دوخاب ضیقاعیاط یعیبم
 هعسم ملست اد هعس کنوح .قاب ههدام ۱۸۰ .رولوا دفان

 سفنب تش عسلایف قاقحتسالا نال . زالوا مزاتسم یهارک |
 هبف » . دوعسلاوبا ءارک الا ىف الخاد هبف میلستلا نکی لف دقعلا

 « ضبقلا نم دب الف دسافلا ىف اما حیحسلا عیلا ىف اذه نا
 داراو علا ىلع اهرکم ناک هلا یعدا نم نا الق اذه نعو

 هيا عد ٰ ام هاوعد عمسلال ىرتشملا دب نم عملا دادرتسا

 . ءارک الا نم لوالا بابلا ىف هیدنه میلستلا ىلع اهركم ناک
 حاضیا هدنحرش هدام ۸۱۰ » هارک | هبهقدصو هبهبه طقف

 هلتهج یغبدلوا مزاتسم یهارک | هبوهوم میلست هرزوا یفیدنلوا

 كرب هکنوج . زاملوا ذفان هسنیا میلست هدبودیا هبه هارک الا

 هه ظفل درج هسخو بولوا بوهولا قاقحتسا یدوصقم

 ملست هحنحوم هدام « ۸۳۷ » هده هلا قاقحتسا . ردلکد
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 دوعسلاوبا هارک الا ىف الخاد ةبهلا ىف ملستلا ناكف . ردهلبا
 میلستلا تقو ارضاح هركملا ناك اذا اذه . راتحدر و هبادهو

 ملستلا ىلع اهارکا نوکی ال ههلا ىلع هارک الف نکي ۸ ناو

 . راتدرو دوعسلاوا

  یند ینآ هدبویمما ضمق اعیاط یبیم نمت عیلاب ہرکم اما

 ید ینآ هدبویما میلست اعیاط یعبیم دوخاب هستیا ضبق اهرکم
 بویلوا مزال عیب یالوطنداضر مدع هن هسلیاملست اهرکم

 یکیکجهلسبهدیا دادرتسا یعیم هلبادر ینعوب ءارک الا لاوز دعب

 هسلوا فلت ندنغیدلوا تناما هدندب هرکم عیاب روک ذم نم

 ضیقلاو یرتشلا نذاب هذخا هال دوعسلاوا زلک مزال نامض

 ۸ وهو كلمتلل هضبق اذا نامضلا بج اعاف كالا نذاب ناك اذا

 . ررد ةناما ناکف هضق ىلع اهرکم هنوکل هضق

 راقرف یهدنسهرا دساف عی هلبا هرکم عیب

 .دوعسلاوا ردفل ام هداف عی هل روص ترد کد ي

 زلاج هللا هیلعفو هلوق تزاجا هرکم عیب «یلوا تروص
 عیب هدلاح یفیدلوا بلقنم هت هللا تزاجا روکذم عیب یی

 عیب هکردوش قرف . زالوا زا اح هللا تزاحا هلهجو و دساف

 كهرکم عی اما بولوا یالوط ندعرش قح داسف یهددساف

 یناعتبرلا یغو هتجا مدقموهو .ردشان نددبعقح یداسف

 .راتشدر و یواطحط

 یییم كنیرتشم نالآ نوناص ندهرکم « هينا تروص
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 هدونلواضق یافرصت نالوا ضقنلباق یک میلستو عیب هرخآ

 هدنسهدام ۳۷۲ كيهلم اعفاو .هلوا عفاو یدابا لوادت هکولو

 ندنف رط یرتشم عم هلا داف حس هرزوا ید وا رکذ

 اهرکم هدهسیا زاللق خسف قح هسرولیناص هلباحبح عیب هرخآ
 سفح یسلوا عقاو یدابا لوادتو یسملناص هرخا كميبم
 نددع قح دادرتسا هدهرکم ع هکردوش قرف .زعا طاقسا

 یوا سم یقح كسرتشم ندیرتشم هلا هرکم بولوا یالوط

 . زک مزال یالطب كلوا قح ینالوط ندینات قح ندنفیدلوا
 هب یا عیب بولوا یالوط ندعرشقح دادرتسا هددساف عسب اما

 قح هلیبس یسانغ كبرو یجابتحا لدبعو شما قلعت دبعقح
 .راتدرو یلیز ردشملوب مدقم ندعرش قح دبع

 ۱۷1۱ ید ا ناله راک ال « هات ترش

 هالهتسا یییمالت ینعب فرصت هدنروص نکعریغ یخسفو ضق
 یعب . رردتا نیمضت هربحم هسرابد . ردربخع كلام هدکدتسا

 قهدمیلست تقو هبیرتشم هسیا ندنابمیقو یلثم هسیا ندنایلثم
 . رر دتا نامضآ هب یرنشم و .میلطادبع رولآ ىتمىق

 كنرتشم هسرادد هدر دقت يیدسا راشخا ینمضا هیرتشمو

 لباق كنيرتشم هسرایدو .رریدتبا نیمضت یتمیق یهدنضق موب
 نمضت یتمش کدو ییدلیا ثادحا یلاح نایلوا ضه

 ی دادرتسا قح كکلام هلا ثادحا و ارز . هزار رر دتا

 ثيح هلرظن نيمضنلاىف اربخم هركملا نوکیفو .ردشمايا فالتا
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 یلامرپ هليا دساف عيب اما .ملطادع توافتلا دنع رنک الا راتخش

 مو هرزوا ینیدنل وا رکذ هدهدام ۳۷۱ یرتشم. نالآ نوتاص

 . راتشدر .رولوا نماض یتمیق کەدنضىق

 ارز . ردستناما نع یهدندب عیلاب هرکم «هعبار تروص

 هرکم مکه تن . ردشمتا ضبق یرتشلا نذاب عاب یروکذم نم
 یرتشمیروکذمعیبم اریز .ردتناما یخدعبیم یهدندپ ءارشلاب

 ریصقتالو دعتالب 9 و نک و هيلعءات..ردشملا هلسذا كمياب

 عیب یدعیا .زاک مزال نامض یبم هبهدام ۰۷۹۸۰ هدنریدقت ینلت
 ح رصه ەدەدام ¥ یح هلک مزالنامض هسرزوایرتشم هلبادساف

 یرتشم نکیا لکد هرکم عیاب هجنلک ههرکم عیب اما بولوا
 ریصقتالودعتالب هدندپ هدهسلا نوتاصیامرب هدلاحینیدلوا هرکم

 . راتدر زلک مزال نایض هسلوا فلت

 هئالث روص هدهارک | هعیب

 9 عییا زکلا ۱ . ردراو تروص چرا هدهارک | هعس

 یرتشم هدمه عیاب مه ۳ قلوب ءرکم یرتشم زکلاب ۷ قلوا
 .ردقلوا ها

 هدقدلوا ءرکم عیاب زکلا
 ماکحا

 هدلاح یتیدنلوا هارک ! همی هلبا هزاب شوک شورغ كيب

 . زاملوا زئاح هسناص هلبا هراب نوتلآ هدنتمیق شورغ كس

 اما . ردشملیق یک دحاو سنج .هدناراج ربناندو مارد ارز
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 نوزوماب لیکم اب ضوع هدتمیقزا ندشورغ كيب هدنروصو
 كثيش نالیدیا هارک اریز . رولوا زئاح عیب هسقاص هبا

 هدلاحیغیدنل وا هارک | هعیب هشورغكسب مکهتن .ودیربغ كنسنج

 حسب هسئاص هليا ناویح اب ضورع ناللوب هدنتمیق شورض كيب
 ۰ یروطو لوالا بالا هر دنه رولوا دفان

 هلبادسافعسب هدلاحیتیدنلوا ءارک اهعیب هلبا زئاج عیب اذک

 ینیدنل وا ءارک اهعیب ادساف یعی یسکع اما بویلواحیح هستاص

 هکردوش قرف .رولوا زناح عیب هسراناص هلبا حیح عیب هدلاح

 یدقع ینیدلوا هرکم هدقدناص هلباحیح عیب هرکم هدساف عیب
 عی یک ینیدلوا یدض دادساف ع ی عح رر . ردشکاب

 اما . ردپا هدافا یماکحا ىج هبمهدیا هدافا د ساف عم « حج

 ییبذل وا هزکم هدک دا عیب هلا دساف عیب « هرکم هح عیب

 .یروط رولوا شما ینصقنا كدقع

 زوجمال لكلا عابف اموسقم هرادفصن عيبىلع هرک أ ولو
 . لوالا بابلا هبدنه اناسحتسا

 دع نکیا کد ءاهنکم یرتشه مداح ین دلوا. هرکم عیب

 هحنل وا نکم یدادرتسا قره وا فلت عسیه الثم مدفدنل وا حس

 . رریدتنا نیمضت هربع یلدب هسرالد . رولوا ريخ یک عیاب

 عفد هلاك راصف . دومسلاوا فالتالا ىلا مجرب امف هلةلا هال

 . بصافو بصافلاک ءاش امهبا نمضیف ىرتشملا ىلا عيالا لام

 . ردیا عوجر هیرتشم هللا نامض لدب هدو . یروط بصاغلا
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 ندنغج هلوا كلام ادنتسم هسسدوجو تقو هلاموا لب نایض ارز

 رولوا دناع اکآ نیمضت قح و اق هنماقم هرکم كلام رب .

 هلا دساف دقع یرتشم ارز .رردتا نیمضآ ه یرتشم هسراید

 یرتشلاو بصاغلاک ربغاف .رولوا نومضم هنیرزوا هلکماضف
 هرم هدقدلوا نماض یرتشمو .ریضتب ررد بصاعلا بصافک

 هنا ریغ ضبقلا و ءارمشلاب هکلم هنال . یلالبنرش نهدیا عوجر
 هنمض اذاف خسفلا نم هرکلا قح طوقس ىلع هذوفت فقوت

 هدربدقتو .یروط ةدسافلا تاعاسلا رتاسک هف کلم ذقن هتمق

 ءادا کنوچ . رولوا ذفان هلوا عقاو هرکصندنا هک ارش یه

 یدلوا یهاظ ینیدناص یلام یدنک ندنعیدلوا كلام هلا نامض

 ,زالوا ذفان ارش نالوا عقاو لوا ندنآ اما .دومسلاواو ررد

 نیعلا داد رتساک همنقلا ذخا نال هقح طق نمض اذا هال

 عییعلل ادادرتسا نعلا ذخا نوکیو هلق ىلا تاعاییلا لطبق

 ناك ولو» اهنم ادقع هرکلا كلالا زاح اولام فالخم .یواطحط

 ذافنلانم عنالانال هدعبو هلبقناک ام ذفیثیح «ربخالاوه زاجما

 نيمضت هبیرتشم یجنرب هدنروص وب .ازناح لکلا دوعیف هقح
 نیمضتلاو ةزاحالانبقرفلاو .رولواذفات عوب هلح هسيارر دتا

 تاعاسلا لطتف نیعلادرتسا هناکراص ةميقلا ذخاف نمض اذا هنا

 .اقرتفاف ةزاحالب نیعلاذخاک سل هالنملا ذخافالخم هلق ىلا

 ثبح ةيرشالانم ادحاو یلوضفلا مسی كالا زاجا و لامفالخم

 مهدحال ةزاحالابتسدقو هريغكلم عاب هنالدصاخ هزاحا امزوح



 — ۳ ما بت

 کلم عاب دحاو لک هارک الافو هربغل فوقولا لطبافتاب كلم

 ناف دادرتسالا قح لکلاذوفننم عناملاو هف ضبقلاب كاملا تو
 ةزاحاو هرکلاةزاحانبب قرفلاام لقناف .نکلاذغ كالا طقسا
 ةصاخ هزاجا ام ذأ عوبلانم اسب زاجا اذا هناف هنم بوصقلا

 فقوت عوبیلا هذهنم عیب لكف هكلم لیزب ال بصغلا ناب بيجا
 نیملل اکلع عوبلا دحا هئزاحا نوکتف هکلم ةفداصلا هنزاحایلع

 کلم دقف هرکلانم یرتشلا اماو هاوسام ذفسالف یرتشلانم

 ةزاحاب اهلك عوبلا ذن اذهلف هکلم هفداص رتشم لکنم مسلاف
 . یلالسشرشو ررد و دوعسلاواو نيسو هبانع اهم دقع

 . میلستو عیب هبهنسک رکید یلام ءارک الاب هسیکر الثم
 ید صخش واو میلستو عیب هصخشرب رکید ید هنسک واو ۱

 لام روک دم هسمک لوا هرکصندکدتیا میلست و عیب همدآ ر رکید |

 واو كصخش وا و كنهتسک وا هسیا رر دا نامضت هەوا |
 لام روک ذم روا اما بولوا حس یرلارش كمدآ

 یرلارش كمدا واو كصخشوا هسیا رر دتا نیمضت هصخشوا

 هلوخد مدعل . زالوا حح یمارش كنهنسک وا هدهسیا حح
 یرتشلا عجرف .رهنالاعمم کلم یتحنیمضتلا لبق هریغ كلمق

 تاعاسلا دحا كالا زاحا اذاام فالخم هعياب ىلع نعلاب نماضلا

 نرتشلانم دحاول عیفشلا :زاحا هریظنو » مینا زوج ثيح

 یرتشلانم نما ذخأبو «ملادبع عييملا ف یدیالا لوادت دعب
 نم عناملاو ادوح وم ناک عسلانإل , ءزاحالا عاملا لاوزل لوالا



 — ۷ ۵ تن

 زاوسطا ىلا لكلا داف هزاحالاب عناملا لاز دقو هقح ذوفنلا

 ادحاو یلوضفلا عيب ىف كلامازاجا اذا ام فالخمو . رهنالامم

 ملحم لا دبع هقحالالو هقاس زوجمال هیلعرصتق ثیح دوقملانم

 .رم الات و راتشدرو

 وا هدکدانتسا قم آ یدوقن املظیمب كلدباهرداصم هنسک رب
 ندا هیناس درخآ یلامرپ ا ید اا نان وا بلط هم ۲

 .ردشماعلوا نیعورا یسملناص كلام روك ذم ارز . رولوا

 لوش نا ةلباو هوحنو ضارقتسالاب هنم بلط ام ءادا هنکع ذا

 هیف اهرکم راص دقف اذک عب لاق اذاف یل لامالو یطعا نيانم

 . دوعسلاواو راتمدر

 یهنسگ رکید هعس یلام «كنهسک و ا» یک کو

 عیب هجنیلوا هرکم یخد یرتشم هسئاص هدوا هدبودیا هارکا

 عيا و ندنو . رولوا دام هربم عیب هدهع طقف راح

 هیدنه ردیا عوجر کا عی هدهع هبشا بلط ی ندیرتشم

 . لوالا بابلاق

 هدناق

 ورک مدتبا میلستو عیب هلاربتعم ءارک | یراقعوش «یعدم
 اما یدبا هل وا توا هبلع یعدمو هنس هماقاو یوعد ود مرتسیا

 ءدک دّسا هلم هماقاو یوعد ود ا ءاضر و عوطنع ۳۳

 تلعباب و یساوعد كنعدم قرهل وا حسحرت یه كہلعیعدم

 . يورقلا رولوا عفدن» یدادرتساقح
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 ماکحا هدقدلوا ءرکم یرتشم زکلا

 هتسارتشا هشوع كس نوا كلامرب ولت. شور كم
 هبشا ارتشا هبهدیز نشو كيب نوا هسمک نانلوا هارک ۱

 . والا بالاي هیدنه رولوا حج

 یلامرب هدلاحیفیدلوا هرکم یرتشم نکیا لکد هرکم «میاب

 صقتالو دعتالب هبلع هاب .رولوا تناما هدندی هشاضق و ارتشا
 یرتسشلا ناکولو . راتدر زلک مزال نامض هسلوا فلت هدندب
 .یناتسهق یرتشمللف هدمب اماوضیقلا لبق لکللخسفلا حص اهرکم

 ذخاب هرکم هک هلبوش . ردهلوب مکحیخد هدلالا ذخاب هرکم

 هدیروص ی دل | هلن كعا در هنحاص هددنخا تقو لالا

 ریصقت الو دمت الب هبلع ءانب بت تئاما هدندی لام روک ذه

 هربګ ناض هدنروص و ۹/۳ زا مزال نامض هسل وا فلت

 . رولک مزال
 ءارکا ود ریو هدیز هدلآ یلام كنالف هبهسمکر مکه تن

 هدیز دلا هلس كمرو هنحاص لام ارخ وم هدوا دولا

 ادا هلو اما .زک مزال ناض هساوا فلت هدد ندمر و

 قلوا لام هسدنک هرکم کلوش . رولک مزال ناهض هدنروص

 ندنکجهلک مزال نامض هسیارلیا رارقا یکیدلبا ضبق هلیدصق
 .رولسهر دتا نامضت ههرکم هسرلیدو هرج هسرایدیحاصلام

Yaقاب هح ر شو مدام  . 

 نیلا عمزوسراهستیا فالتخا هدنین هرکم هلبا كلام هدلاح وب
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 هقدص ىلع ةنيرق هدنعو هسه نع نامضلانس هلال . ردکهرکم
 هللا هعفدنل هذخاام هللا نيعلا ةروص . یواطحط ههارکا یهو
 یواطحبط هعفد ىلع هرکیناالا هحخاص ىلع هدرملالا هذخ اامو اعیاط
 ةبهلاوا ةعيدولا لوبقیلع هرك اول هلثمو .رجحملا لبق رهنالاعمتو

 . رات در ةبناطایف اک اهکلامیلا اهدرال اہتضق لاقو

 هدبونل وا ءارک | هفلقلا نوجما ربحم یلام لرمغ « یرتشم

 ارتشا ؛دهع طقف . رولوا كلربحم عاتمو زن اح ارتشا هسل | هدوا

 نکل . زاملوا بلاطم هللا نم میلسن هلقمالوا هنیرزوا یرتشم

 ءدهع هدکدتبا بلط یعیم میلست ندعیاپ یرتسشم هرکص ندنوب
 هدنه رولوا بلاطم هلا نع ملساو ردبا عوجر کا ع

 . لوالا بابلاىف

 ماکحا هدقدلوا هرکم یرتشم هدمه عیاب مه

 هدرانآ هدبولوا ءرکم هضباقاو عیب یرتشم هدمه عیاب مه
 ندنفرط كن هسلوا زبحم عیب یسیر, هرکصندنوب راهسپا هلبوا
 زیج هارک | رغب هدیسیکیا .ردیقاب کل ربخم كرکید بولوا زل اج
 . لوالا بالاي بدنه رولوا زن اح رلهسل وا

 0[ سو قوام وک کیش یلام ےک

 ضیاشو ع دقع هلهجولوا هدیونلوا هارک ۱ هضباقتو هبا رش

 هرکصتدقدلوا فلت هدندب عیاب نو یرمشم عمو ندنرلکدتسا

 هدنروص یرلکدتیا هماقایتساوعد تانیمضت هنهلع یرکید یرب
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 ییدتباضف نوچ یالوا یضوبقم هنیربیه ندیرتشم هللا عیاب
 . ردراو تروص چرا هدر دقت وب .رونلوا لاو

 هنیرزواروکذم عیب نالوا هارک الاب یرب یه «یلوا تروص
 زاح عی هلا رد مدتنا ضف هرزوا قلوا نوجا مدنکا

 . زلک مزال هنسن هنیرزوا ربح بولوا مزالو

 یمکیدریوو در هنیحاصیمکیدتیاذخا یربره .هیناث تروص
 یرکید یزوسوو رد مدتناضق هارک الاب هرزوا قلآ ندنآ |

 كنوب نوما یحاصیرب یه هدیویما قیدصت دوخاب رابا قیدصت
 . زالوا نماض هنیرکید یرب چیه هسیاردیا نیم هنیرزوا
 هنیرزوایسلدیا فیلکت نی روک ذم هجورب «هثلاث تروص .
 یرتشم ندیا لوکن .رونلوارظن هدکدتبا لوکت یرب ندرانوب

 ک | هسیارتسیا ندنسبغنق ندربحم هللا یرتشم یعیبم «عیاب هسیا
 دحاوهلام كاله الخد امهنم دحاولکل نال .رریدتبا نیمضت
 هرب یدعا . رهنالاعمت هطساولاب رخآ دحاو و تاذلاب امهنم

 عوجد هليا ناض لدب هب یرتشم ید رې هدکدردتبا نیمضت

 هلاکلام نوکیف بلا ماقم ماق دقف کلم نامضلا ءاداب هنال . ردیا

 . رغشس رهالا عج داتسالب بسلا دوحو تفو نم

 هبا .نایض لدب یرتتشم هدکدردشا نامض ه«یرتشم امآ

 . نعهدیا عوجر هعلاب ید هل یک یکجهیمهدیا عوج ر هربج

 هسراید ییبم نم ییدریو یرتشم هسیا عیاب ندیا لوکنو
 هعیأب هسراپد .ردپا عوجر همیاب هدوا هدرربدتبا نیمضت هربج
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  هیدنهو راتم در ضهديا عوجر هربګ عیاب هدررپدتیا نامضت

 ۱ ۰ ۷# . یاثلا بالای
 ارش ۲

 هشوشردقو ینکروک كصخشوش هبهنکرکید هسمیکر
 ارش هسلا نولاص اهرکم کوا کود هارک اید لا نونا

 یسهداپ هلبا در هموق صم صخش یروک هنس وا بویلوا حح
 هدمه عیاب مهو یرتشم زکلاب . هج رولیب هديا دادرتسا

 ضم كنارش نالوا عفاو هدلاح یئیدلوا هرکش یرتتشم

 . یدلدیا ناس هدالاب یعاکحا

 راجا ۳

 رجا هبهنسکرکید یتاح فقو یفیدلوا یسیلوتم «هسمیکرب
 هدیودیا ءارک | هبیلوتم ويد هلاراجما هشوغردقوش نالوایلثم
 «44۸» . زالوا حب هستی راحما اهارک | هلهجولوا هدوا
 ۰ هش قا هن هدام
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 راحبتسا ۽

 راجیتسایلام كنيرب هلباجلمریغ اب علم هارک | هسمیکرب
 خسف هسرلبد بولواربخ هسکلوا ءارکالالاوز دعب هدکدا

 . قاب هبهدام «عع۸» .رولوا ريح هسیارتسیا .رلبا

 هه و

 یماضر كنهاو هدهمه هرزوا یتیدنلوا 1 هدفدام ۰

 . ردلکد حیح هبه نالوا عقاو هلبا ءارک او ربج هلغلوا مزال
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 اهرکم ندنغیدلوا مزاتسم یهارک | هبهوم ملست ءارکا هبهتهو |

 هکر کم .زالوا حی هبه هلی هسا ملست اعلاط هدکتتنا هه ا

 نالوا عقاو ءارک الاب هلاحوا . هدیا ضقو لوبق ًاعیاطیضوع

 .راتدر و یورقنا رولوا شلوا زیحم ییهه |

 هبهی رهم كرهدیا دیده هلیابرض ینسهجوز «جوز الثم
 . زالوا حیح هبه هسلا رداق هب رض و جوز هدکدربدتا

 فیلکت نی هلکمناراکنا هجوزو یوعدینهبه جوز هدریدقتوب
 هسخو كسرودیا یوعد یعرابتخانع هبه» هحوز هدقدلل وا

 ءارکا نع» جوز . دریدتیا لآ وس هک اهوید «یعهارک | نع
 رایتخانع» .رونلوا در یماوعدهسیارید «مروندیایوعد ین هبه
 هنکیدما هه اکا رغب هخؤز هسلارد «مرودیا یوعد ینهبه

 هه اعوطیمع .یدامعلا دوعسلاوبا رولوا صالخ كرەديا نیم

 . هبهروب نم ةجوز قجیلوا زجاع .رونتسا هني ندجوز هتکیدلیا
 لحما نم رول وا مکحیرهم بولبری و نیمی هنکیدملیا هبه اعوط
 باغو مسو بهوف لالا ادهلجرا بہ نا هرکا ولو .رونزلا

 ربجایبع عجرب نا بهاولل ناك هبلع ردقال ثیحم هل بوهولا
 . یضتس یواتفلا ةرص ةقدصلاف كلذکو لالا كلذ ةميق

 هکدما هبه ییرهم یتسهجوز نانلو هتسخ «جوز اذگ
 مکەتن . زالوا حیحم هسنیا هبه هلکمتا عن» ندکمتیک هننیوبا
 هب هرو نم هسمک لوا رک ندکدتبا موز ی رو هتساک و

 یس هکدمارارقایکیدتا افتساالماک یاریم نالاق ندکهدلاو
 ٤
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 عفاو رارقا هسا رارفا هدوا هدهشاعنم ود مردیاعنمندفافز

 هدنکح ون هزاحا و ارشوعیب .ةهرکل اینم یفامنوکل .زالوا حب

 با یخدیلویه نالوا ردتقم هعنمولاثم ینیدلوا یکه بهو رارقا
 نمیتح نییلعاهرکنهروهمذخانم انرایدف دهاشموهاک .ردیک
 . راتشدر اهلثموا ام رضا تعنم ناو دعب ناو ملا ن نا

 ینیدنلوا هارکا هلبسما هبه همدا و یلاموش هلام بحاص

 س ندفدلوا دارا هضقو لوف ىلا یخد همدا و ۳

 ۱ تک ملت دعا یرالفا دو هدف لامژا دالا
 مدتیا ذخا هبهلاهجویلعنوجا مدنک اما .ردکنسودنک نیملاعم
 هسیارتسیا هربحم هسراید لالا بحاص هدکدید هلاق اس اکب هک ات

 هدکدردتبانیمضت هربج .رربدتبا نمضت ههل بوهومیمی ههرکم
 . یناثلا بابلاف هیدنه ردیا عوجر ههل بوهوم هدوا

LS,یبدنلوا هارد | هلسغا هه 2م کند  

 ا ا کوا هتنشا هه همسر هبا هنو لا
 رولوا حیسح ههيهدنفح موقمصخش اما بولوا هركملا ةه

 . ه زار

 ینوهوم «هلبوهوم هدهبه نالوبعوق و هارک الاب هلهجووب
 .یافرصتنالواضقن لباق طقف بولوا كلام ٤ هدکدتناضق

 صضش لباق اما .رولیدبا در هنهاو بوهوملام هدرونلوا ضعف

 ههل بوهوم هسرلید هرکم بویمهنلوا ضقن ینافرصت نایلوا
 ههلبوهومهسراید .رربدتبانمضلهربحم ینتمیق یکەدنتقو میلست
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 هسررابد هدکدتا راتخا یمصت ههل بوهومو .رر دتا نامضأ
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 لباق هسبارتسیا .ریدتبا نیمضت یتمیق یک دنضبقتقو كهل بوهوم
 رریدتانمضل یتمق یهدتفو ییدلبا ثادحا یلاحنالوا ضق ۱

 موسقمربغ هراد فصن به نا ىلع لجرلا هرک ۱ ولو .هبزاز |

 لسو بهوف ملستلا ىلع 9 هرعالو اموسقم هل مسی وا

 هبدنه هیلع هرکا ام ريغ ینآ هنال زا اح وهف اهلك رادلا

 اموسقم هراد فصن ةبه ىلع هرک ا ول اماف . لوالا باسلاق

 بابلا ىف هیدنه زج ۸ لكلا بهوف هو نم تب ىلع وا
 ههقدص و قدصت هدلح یتیدل وا اکا ههه .لوالا

 كنهقدص هه ارز .رولوا راح هشا هبه نکشلدیا هارک۱

 هارک ا همیلستو هبه مکهتن . لوالا بالا یف هیدنه ردیربغ

 .رولوا راح هسلدیا شیاق وهه هدناباقم ضوع هدلاح ید وا

 ملت و هبه یخد هرکم N همبلست و هه

 لوبق هدبهاو بور ړو ضوع ءارک االب هلبوهوم هرکصندکدتبا
 . لوالا بابلایف هبدنه رولوا تزاحا ینهبه هستیا

 فاقوالاو یضارالاغارف ٩

 ربج یهفوقومو هیریما "یضارا یهدنسهدهع هسمیک رب
 مزال یی رتعم هسئیا غارف هیهنسک رکید هلبا ربتعم هارک او
 شما غارف هرخآ ینیضادا روکذم هتک وا یتح . ردلکد

 ینجهلوا یتحالس هنساوعد هارک | فتهسمک لوا هلس هسلوا

 نالوا لئان هلاقتنا قح هسلوا شا تافو هسمک لوا وللثم



 در

 هل | ربتعم ءارک مک هتن .ردراویبحالص هنساوعدءارک | ثكيه رو

 .هدیدجیاواتف یکیتیدلوا ربتعم یغارف كنهصرع فقو نالوا

 حلص لام نع ۷

 شک وا بولوا یساوعد هللا هه کد كيهسمک رب

 لوا ود لوا حاص هل ندءروک دم یاوعد هلذلوا ۳

 .زالواحیح هسلوا حلص اهرکع هدوا هلکمنا ءارکا هبهنسک وا
 اضما یرونع حلص هلیرابتخا هنسک وا هرکص ندنوب طقف

 دفا حلص هستیا ملست ههسمک لوا اعوط یحلص لدب و

 . هح.م رولوا

 رارفا ۸ ۱

 هب هبسمک رب هک هل وش ,زالوارتعم رارفا نالوعوفو ءارک الاب

 یدقعرب نددوقعدوخا یغیدلوا كج رو شویغردفوش هدیز
 هسمک لوا هسا رارقا هدوا هدقدنلوا هارکا ود هلبا رارقا

 هدمرارقا ی .رولوا زی هسرلید .ردرخ هارک الا لاوزدعب

 یکودیا بذاک هدنرارقایمب .راباخسف هسرابد .رید مدیاقداص

 قدص رارقا هکنوح .یواطحطو ميل ادبعو ناکسمالنم رابوس

 یتهح دک ها دارید بولوا رخ نالوا لمتم هبذکو

 . رد هدرابتخا لاح رارفا ىدا . هزاز رايا حیجرت

 تح هدهارک ا لاح اما .ردیا حجرت قدص بناح هک لبس وش
 .دوعسل اون اردیاحیج رتبذک بناح هارک الادنعهکهلتهجوش .ردلکد

 . ردلکد ربتعم یخد هسلوا قاط نالوا رارقا ءارک الا
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 اوا قلاط هاما( ساطرف لع بتکی نا نع هک ا
 مک هتن .یواستفلا ةرص وني م وا یون رارفالا حسب | اهدي

 . یک ینیدلوا ربتعم هستیا رارقا یعاضر هارک الاب نیداق ر

 .عاضرا هارکالاب نیداق رب و ربتعم قالط هارک الا ام

 هدوراقوب مکه تن .حاضیاب ميلطادبع رولواتباث عاضر مکح هستی

 .یدیشلدیا حاضیا
 ود قوش هدکتهذ ندهتسک کیدا را : ناله رازقا

 موسونونعم كرهديا یخد رارقا یتح بولوا عج هلا شورت
 1 روک ذم هتل اش او یوعد ود هلدشر و یدّس

 تابثا یروکذم عفد هدکدتبا عفد وید یدبشلوا هلی ریتم
 .یدنفایع زامهلآ هنسن ندهنسک وا هسمک لوا هدریدقت ییدتبا

 هنم باغو لالا لجرلا ذخاو رقاف لاع لجرا رقيل هرکا ولو

 كلذب عجرب نا هرکملل ناك اسلفم تام وا هيلع رد ال ثیح
 . عبارلا بابلایف هیدنهو یواتفلاةرص هركملا ىلع

 هنحوز یی داق رب یبانل وا یک یردب :ثاربلا ءافتساب رارفا

 ینسهیئرا ةصح نالاق ندنسدلاو ةافوتم كرءدیا عنم ندفافژ
 یکحهسرو تصخر هفافز هکدٌما رارقا ینکیدتا افیتسا امام
 .راتشدر ردلکد حج رارقا و هبشا رارقا هدوا هلکعا ناس

 هفلاب هبهریغصرب نالوا هدنشاب نوا هسمک رب :غولبلاب رارقا

 رارفا ةهركم هدوا هلکُعا هارک ۱ كرهبد هلبا رارقا ود مدلوا

 .یدنفا ىلع رولوا یلطا رارقا هبشا



 سا ۷6 بس

 ازقا یتلافک هسمک ر هلا ربتعم هارکا :هلافکلا رارفا

 ۱ .حیقنت ردلکد ربتعم روک ذم رارقا هستیا

 رارقا شور كسب ههسمک رب : هدازلاو ناصقتلاب رارقا

 ها رارقایثورغزو شب هدلاح یتیدنلوا ءارک | هرزوا كما

 اما اهضاصسبا یلعو فاالا ىلع هركم هبال . ردلکد رتعم رارقا

 رولوا ربتعم هدشوكبب زکلاب هستیا رارقا یثورغ كيب ییا
 لخدنا یاثلا فاالاو همزلب لف هیلع هرک ۱ لوالا فلالا نال

 . هزازبو هرهوج همزلف هرابخاب هادتا اعاو ءارک الا تحت

 هنیرزوارارقا نوجما ربجم هسمیکرب : هریغلو ربجملل رارقا
 اک دتا رارقا نوجا بئاغرب هلام وفرع رب نکیشعلوا ءارک |
 هفسو یاماما نوتا بیذکت كرکو قیدصت كرک ینکرش بئاغ

 یتکرش باغ هروک هدم ماما طقف بولوا ربتعمربغ رارقا هروک
 هدر دق ییدلبا تذکت هدهسلا ریتعم ربع رارقا هدکدسا قیدصت

 ,عبارلابایلا هیدنهوهزازب ردزناح رارقا یهدنسهصح بئاغ

 ءارکا هشیرزوا رارقا یمهارد : سنا فالخم رارقا

 «رقمهشارارقا یسنجرب هقشب دوخاب یربناند ءدلاح ینیدنلوا
 هدنهو هیهوحو هراز رولوا حح هلس هسالو هدنتمق مهارد

 هوهرکا ام رع فصنم هلرقا ناو .ءارک الانم لوالا بالا

 ىف هیدنه هبرقا اف عياط وهف نوزولا و ليكملا نم هيلع
 . علارلا باللا

 زستمهن بول بیوص یسهناخ كنەسمیك رب :هقرسلاب رارقا
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 هدهخنکشا فیرشعرش فالخ بولیدبا هلظم یراهنبسکا ی
 نم یدامعلا دوعسلاوا زالواتبا تقرس هسلا رارقا ىق

 .یورقنا شماه اهرکم ةقرسلاب رارقالا ةحصبلاق نم ا
 نوعا هتک کید ههتمک رب : هبه ده ا با زار

 شوضكس اک آ هدلاعینیدنل وا هارک ا ہلا رارقا شورض <

 .لوالا بابلایف هیدنه رولوا زا اج ها

 هلباربتعم هارک | هسمکرب :ةعجرلاو قالطلاو حاکنلابرارقا

 روکذمرارقا هستیا رارقا یتحرب اب یجاکن اب قالط نایلوا م
 . عبارلا بابلاف هیدنه رولوا ل

 بجوم هلبا ربتعم هارک | هسمیکرب :صاصقلاو دحلاب رارقا
 . رولوا لطاب هستيا رارقا یصاصق ايو

 هلن اربتعم هارک | هسمکرب :هعیدولاو فالتالاو صغلابرارقا

 یکیدتبا ذخا ةعيدو اب ینکیدلبا فالتا ا بصغ یلام كل
 زالوا حیح بتا ر
 جوز ییداق وش مە جوزتلا مدعب رارقا

 لطاب هسنبا رارقا یغیدلوا یدهاش چیه هجوزت و ینکی

 " علمي الف هیرقا اف بذاك هنا ىلع لنلد ءارک الا ن

 .عبارلا بابلا ف هیدنه حاکنلانم یعدب ام ىلع ةن لوبق

 ار, ٩

 ةمذلا غارغ رارقا هنال . زاملوا ربتعم' یخد اربا اهركم
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 ؛ا ندنید كرك . یاتسهف ةجبح ريغ ریراقالا نا صدقو

 وسل وا اربا ندلالاب تلافکو سفتلاب تلافک كركو نوسلوا

 طولوا رنخن هارک الا لاوز دبمب هرکم هدنروص و .. راتحدر

 ديا خسف هسبا رتسلا رانا مفت و اضمأ فاربا هسلا راسا

 . یواطخط

 ایفک ندسفنلاب تلافکو یتویدم ندننجهلآ هسمکرب الثم
 زالوارتسم روکذم ءاراهشا ارا هدوا هدیوللوا هارکا هیارا

 ٩ رؤف همذلا غارض رارقا مال لزهلاعم حصتال هئاربلا نال

 . راتدرو راتخرد ءارک الا
 ند خات \ ٠

 جالا ندعبم نع هدنتمذ ها كنهسمک رب

 ۵ لوا هرزوا كما لنا هنس رب ىا و هدب ولوا

 . زالوا تکون كلحأت و هسا كجا هدوا هلن وا رک

 ح هعلدو لوق ۱

 | ربتعم ءارک ا وید تیا لوبق ةغیدو لام وش هسمک رب
 ؟تینقدلوا فلت ءدندب هدهشا لاوشا دوا دهلتعلوا ءارکا

 رردتیا نیمضل هربج عدوم موفم قحتسم هسقج قحتسم
 .یومهو یورقنا

 ع هلام عدوب نا ىلع سیحاب الجر هرک | اصل نا ولو

 ۰ با هرکمریغ وهو عدوتسلادنع كلهف هعدواف لجرلا اذه

 الا براف فلت دبع و ههرك ناف اش هرکلاالو عدوتسلا
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 ىلع مجرب ۸ نمض امهاو ربا ءاشناو عدوتسلا نمضي نا

 .یاثلا بالاق هدنه “یش هحاص

 هلاحا ی هلاوح لوف ۳ ۱

 هشا هلاوح دوخاب هسلا هلاوح هما ربتعم هارکا هسمک رب
 هلاوح « هنلع لاح هدلاح وش . راتدر زالوا ریتعمو حسح

 ینج هل هدکدتا تائاو اعدا ود یدشلوا هلا ربتعم هارک

 . قاب هنح رش هدام ۰۶ .رولآ ندى

 هعفش طاتسا ۳

 عیفش ینی .زالوا ربتعم هعفش طاقسا نالوبعوقو ی
 با هعفش ېلست هرکصندکدتیا بلط یهعفش هللا هبئاوم بلط

 . میلطادبع زالوا طقاس هعفش هسنیا میلست هدوا هلغملوا ءارک |

 كمي بلط هللا هنئاوم بلط هدنآ ینیدلوا اع هعیب عیفش 3

 هرزوا كمامليا ملکتو كمامعا بلط هسمک رب هدلاح ییدتسیا

 هسمهدیا بلط تدم هدایز اهد ا نوک رب هدوا هلکُما هارکا
 یسهعفشبولاق ظوفحیسهعذشهشابلط نامه هارک الا لاوزدنع

 یمهعفش ها بلط ناه ءارکالا لاوزدنع اما . زالوا لطاب

 . یواظحیط و راتمدرو راتخرد رولوا لطاب

 تلافک لوف 6

 هر ینسا تلافک هنجرو كنهسمک رب

 دنا وم نا تاک ود هدفا لوا ها لاک ۲
 حبق زامهنلوا



 س ۷ -
 فقو ۵

 دکلام ها رکید هسمکر نالوا رداق هعاقا ین دیدم

 ما ءارکا وند هلا فقو شویغ ردق وش هر تهح نالف

 .زالوا حی هسا ففو هدوا

 تلاکو ٩

 کوت اهرکم ینهنسک رکید هعیب ینسابشا ضعب هسمیک رب
 شرب رکید ینایشالوا یخدهنسکوا یتح .زالواربتعم هستیا
 ارکا روبنم لکوت هسمیک لوا هرکص ندکدتیا ملستو عیب

 ج ی بودیا تالا و یوعد وید یدیشلوا هلبا ربتعم
 واسهدبا دادرئتسا ندصخش وا یساشا هدنروص یییدلوا

 . یدنفا ىلع

 هدفدلوا فلت هدندب موفم صخش اشا لوا و

 هع هسمک لوا هحنلوا هرکم ریغ لیکوو یرتشم یی موقم

 :یرتشم . رولسهرردشا نامضت هنکی دید ندلک وو ۳

 ا ارم قم تف هک هبياور دخا نیمضت

 تا نیبضت هلکو .دولببهدیا تمجارم لکو یا نت کل
 یخد یرتشمو .ردیا عوجر هللا تبق هبیرتشم هدوا هيا

 هربحو .لضفلا نادرتسیو ناضباقتیف .رلبا خوجر هللا نم هلک و

 ردا عوحر کو اب هه یرتشم هدوا هسا رردشا نمضل

 .یاثلا بابلا ق هدنهو راتمدر

 اهرکم هغارف هرخآ یتسهریما "یضارا هسمک رب مکهتن
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 .حیقتت زالوا ربتعم ها غارف هدوا هدهسنبا لیکو ی 4
 انثتسا

 هقیلطت یمرح هسمک رب هکهیوش .ردانثتسم لیکوت هقالط
 هدوا هدیونل وا ا هرز وا یا لکوت یەک ا

 رولوا عقاوقالط اناسحتسا هساشوب ینمرح لیکو هدهستیا لیکوت
 ليكوتلا اذكف ءارک الا عمحصب قالطلا سفن نال .دوعسلاوبا

 هللا رهم فصل جوز هسيا لوخدلا لبق هدنروص و . حیقن

 .یاتلا بالا ی هدنه ردیا عوجر هرم

 زد سا ۱

 هبهمولعم غلابم ییدلبا ضارقتسا ندهنسک رکید هسمیکر
 بویلوا ربتعم هسریدتبا نهر هارکالاب یلام هنسهجوز لباقم
 . حبق رولسهدیا دادرتسا یهر هحوز

 انتم هدالاب یرایذهب كنالماعم نابلوا حیح هلبا هارک |
 هلب اهارک | بولوا رصحنم هددع ون هدهسیا شل وا ناس احرشو

 نایب هلبا هبمومع ةدعاق رکذلایئآ وش تافرصت نایلوا حیح

 هلوا لطاب بوبلوا حح هللا لزه هکفرصتو دقعیه» .رونلوا
 هزالواربتسمو حیح هدهبا جلم ريغ هدلبا یحلم ءارک | رانوب

 .یدللوا رک ذ یخد هدهدام ردص مکه تن .حبقنت

e هدام ۷ e 

 یک ینیدلوا ربتعم هدهبلوق تافرصت البهجورب یجلمهارک ۱)
 ارتشاوعسب هل وقتافرصت ((.رولوا ربتعم یخد هدهبلعف تافرصت



 تسس ۳۲۷۰ سس

 ردرایش وللثم ربغ لام فالتا ید هیلعف تافرصو یک هبهو
 رولوا ربتعم هدهبلوق تافرصت زکلاب یحلم ربغ هارک ا اما)
 (.زالوا ربتعم هدهملعف تافرصت

 ارك ا « لوا مکح .زدب واح ینهمب را ماکحا هدام و

 هان واناس هدنح رشو هدهفا هدام .ردربتعم هدهل وق تاف رصت

 هفآ هدامو لصا مکح و و ردب رالاثم كيهبل وق تاف رصت به

 . ردعرفتم اکو
 رکذلای آ . ردربتعم هدهملعف تاف رصت یحلمءارک | «ینات کح

 هنرزوا مکحو یمهرقف ا EE هسمکر هلع هلعءاس»

 . ردشفلوپ عرفتم
 . ردربتعم هدهبلوق تافرصت یحلم ربغ هارکا « ثلاث مکح

 بولوا هیلوق تافرصت به نالیدیا رکذ هدنحرشو هفن آ هدام

 .رولوایاعورف یخدكنو هفنآ ءدامو لصا یخد ثلاث مکح وب

 ,زالوا ربتعم هدهیلعف تافرصت یجلمریغ ءارک | «عیارکح

 عباد مکح و یبهرقف «عا یلام كنالف اما» رکذلا ی آ

 . ردعرفتم هنرزوا

 نالوا روک ذم هدهدام و کیدلشالک | ندناحاضلا وش

 كنها تاعورف یخدینصنو یلصاكنهفنآ هدام ىنصن كماکحا
 : ردشملوب یصا

 یاس دوخاب لکا (یلام كنالف ءرکید هسمک رب هیلعءانب)
 ییوضعرب دوخاب مردیا لتقینس هسخوب تیافالتا )ها تروص
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 تصخر هفالتا وش (هسنا فالتا یخد هرکم هدیوید مرسک

 . رولوا حابم ترورض یار, ريغ لام فالتا اریز . ردراو |

 .رالا عمق ردن رورض یخ د یل م اا .یکیتیدلوا هدة |

 (.رولک مزال هربح جا نامض بولوا ربتعم ءارک اإل هلعءانب
 كلماح و كلربحم هدروما نالوا لاص هعلوا تلا هرکم ارز

 .ردیر ندروما و ید قالتا تولوا یلآ |

 لام روك ذم ین آ ككرهتا هتنرزوا لام لوا یهرکم « ربحم

 EE یک یسعا فالتا هل ر املا هنس رژ وا

 ررح هجورب مکح هحنلوا یفالتا كدحاو لام هیلعهرکم

 یر ندنکیدلید كهرکم هسرولوا یر ندددعتم هدهسا |

 یلام وش كدیز ا « ربح هک هلوش .ردقو ساب هدنسما رابتخا

 هارکا ررح هجور ود تيا فالتا یلام و كرم اب
 دیز نالوا بحا طقف . رولسهدیا فالتا ینکیدلید هدکدسا

 هدانغ . ردنلعا فالتا یآ نیا نیغ یتنف ندور و

 فالتا یک هدنروصو .ردیلعا فالتا یلقا هسيا یواسم

 .رولوانماضیسهدانز یخد هرکمو یرادقم لقا ربح هسردپا
 یسغنق ندنرابحاص لام هحنلوا یواست هحتمیق هدم انع مه

 . ميل ادبع ردا فالتا ی آ هسیا رهظا ادوحو نسحا اقلخ

 كنالف دوخاب لتق ینالف اب هبهنسک رکید هسمیک رب مکه تن
 ,رولسهدیا فالتا لاما هدکدتنا هارکا ود تیافالثا یلام |

 هسخو .نوسلوارثک | كرکو نوسلوالقا هلرک ندتد لام وا
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 ,رونلوا صاصق هرکم لتاق هسیا ردبا .نمهدیا لف یمدا وا

 .یواطحط صح مرغ لتقلاو صخسم رعغلا لام فالتا نال

 داسف ییا یعب هتنراهدام ۲۹ و ۲۸ كنهلحم لئاسم وش

 .رولفاب هنسهراح كنمظعا هللا باکترا ینخا هدکدتبا ضراعت

 هدول .ردعرفتم هشراهدعاق روللوا راستخا نرش نوهاو

 دق یسلرتسوک كنسیربغ كهرکم لام لوا رد یلام كنالف

 هفالتا یلام یدنک هبهسمک رب «ربحم یتح بویلوا یزارتحا
 هرب نامض هسیا فالتا هدوا هدهستبا هارکا هلا یحام هارکا

 یماعط و كنسودنک هیهسمیک رب الثم هکهبوش رولک مزال
 هس, نکیا ناعش ندوا هدبونلوا ءارکا هلا یحلم هارک | هلکا

 نوجا لک لکا تعفنم هدنو ارز .رولوا نماض ی آ ربج

 ههارکا ررګ هحور نکیا عیاح ا اما .ردشما لوا لصاح

 لکآ «تعفنم هدو ارز . زلک مزال نامض هربم هس ینم

 هرکا اذا نالا مدع ق فالخ الو .ردشلوا لصاح نوجا

 اذا امف اوفلتخا و قرخت یتح هسف بول سلب لعافلا ىلع

 حرش ىف اک لعافلا ىلع نامضلاف ربسغلا لام لک | یلع هرکا

 ةماعىفاك لوالا راتشاو ةمتتلا ف اک لماحملا ىلع وا ىواحطلا

 . مللادبعو یرصلا دوعسلاواو راتح در حورشلا

 هنیرزوا یحلم ءارکا هرزوا یفیدنلوا نایب هدنلاثم هل

 . هسمافالتا یربغ لام هرکم ربارب هلفلوا رتاج ربغ لام فالتا
 ` لامذخ|نال یلالبارش قاب هنحرش هدام «۱۰۰۲» .رولوا باثم
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 . راتشدرلاح حابنالو فعکتنال للا ةمرحو (اظلانم غلا

 یفیدلوا روک ذم هدهلحم لاعفا نالوا رتاج هلبایلم ءارکا

 فالتا و لتق هسخو بولوا یک یک رع لام فالتا هرزوا

 هسمک نالوا کم هل | یتف ا یعب .زالوا حایم یعدآ

 .نمهدیا لتق یعدا لوا نوسلوا هرکم هللا یحلم ءارکا هکولو

 ههسیازمتا لتق یمدآ نالف نس هبهنسک رکید هسکرب کهلیوش
 هدیودیا ءارکا وید مرايا مطق کدی دوخاب مردیا لتق یتس نی
 فوخ ندنسمللا لق یسودنک تد لوا ید هوا

 لتق ی ههرکم مدآ لوا هکولو نهدیا لتق یمدآ لوا هبشا

 هسیا ردیا .هرهوج هلوا شید نوسلوا لالح اکس مناق تیا

 هرکلا ىلع هرکلا ةيد بجالو . رولوا ریزمت قحتسمو مثآ
 .هارکالایفیواتفلا ةرص هسفن نع اعفد رخ لا هلتق ول لتقلا ىلع

 هروک هبیلاعت هللا امهمحر دمو مظعا ماما هحنتهج ازج طقف |

 هنوکل .رولک مزال هنرزوا ر صاصف هسرولوا دمع لتق /

 كركه رکم ىع رومأم .زلکمزال هنیرزوا هرکم هسخوب .الماح
 بویلوا قرف نوسلوا هوتعم اب غلاب كركو نوسلوا غلاب لقا
 ةل الاک رومآلاو .رولک مزال هنیرزوا رع ساف هدنسهلج
 قیقحت ربسعلا اعاو 2 الا قح ىف ربتعم ريغ غوللاو لقعلاو

 طلتخم وا انونحم وا ادص ناك اذا هناف ی الا فالح ءاجحلالا

 اذه ةقىقلاىف ىلتاقلا نال دحا ىلع صاصقلا بحال لقعلا

 نكلو هيلع ةبوقعلا بوجول لهاب سيلوهو نونجلا وا یبسلا
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 ملح لا دبع عسنلا ىف اک ءاطخ اهدم نال ةيدلا هنلقاع ىلع بج
 مزال هربحم بوبلک مزال ههرکم كصاصق طقف .رهنالا عمو
 رولوایجام ربغ .ردهدنروصینیدلوایحلم روک ذم هارکا یسلک
 بدنه زاکمزال هرم هسخو بولک مزال ههرکم هدصاصق هسیا

 - یابلا بالا ق

 سح ا برض یس هسخو تا فالتا یلام كنالف اما)

 وا هلیفوخ ندنعوفو كسحو برض (یخد وا هدیوید مردیا
 2521 نا تولوا سب هارک | هیبشا فالتا) لام

 ربتعم هدهیلعف تافرصت یحلم ربغ هارکا هکنوچ (.رولک مزال
 . ردلکد

 مچ ثلا باب ۋە
 یاب یجحنحوا كعسات ںاتک یتپ

 (.ردمسقنم هلصف ترد بولوا هدنناس هعفش)

 . ببسو یتیعورشم ببسو ینیرعتكنهعفش هکردیللوا مولعم
 یبس كنسلوا تباث كنهعفعش قح نوجا عیفش ىع یوم

 .ازدراو ومو یملحو یکزو یط شو

 . یدیشلدپا حاضیا هدنحرش هللا هدام ٩۵۰ : ین رعت

 راغلا ةراتاو رادحلا ءالعاو رانلا داقا : یتعورمشم بس

 دمأتلا هجو ىلع ىكر اغصلاو باودلا ةماقاو راهنلا ءوض عنمو

 , ردنرابع ندنعفد كررض ندبا تسعن ندنرواحم ۇس رارقلاو



 سم ۳۵ تس

 .رهنالاعمم ردشملیند دادضالا ةرشاعم نوحسلا قبضا مکهتن

 جراخ راقع نالیریو ةراعا هللا لوقنم هدبق دیباتلا هجو ىلع
 یلعكترواحم وس ودا نالوا یراح هعفش هدلوقنم بولاق

 ناللر و ةراعا یک ینیدلوا یالوط ندنسمالوا دسأتلا هحو ۱

 یلعترواحم وس 3 یسمالوا تباث كن هعفش یخد هدراقع |

 جارخا نداروا ربعتسم هللا تیراع خسف بویلوا دیأتلا هجو
 مکه تن . ردشهلوب یم هنفجهلوا لئاز ترواح وس كرلیدا

 جراخ راقع نانلآ هلبا دساف ءارش یخد هلبدبق رارقلا هجو ىلع
 ندنفیدلوا بجاو یضق داسفلل اعفد كدساف عيب هکنوج .رولاق

 حاضیا ه افک زامهلوا رارقلا هحو ىلع ترواحم وس یءدنآ ۱

 . رهنالا عمو

 هکرئاج هکنوچ » هدلاحیفبدلوا موهوم ررضوب «لآ وس ۱
 قلآ ًاربج یعیبم ندیرتشم « زاماب یرب كراررض وب یرتشم
 هموهوم ررض وشراف هققح ررض ندنفیدلوا قشم یررض
 . رولک مزال یساهلیق رابتعا

 .رونل وا عفد عوقولا لبق ندشدلوا بلاغ ررض و باوج

 ادحا یرثام و عبس مهذوب م اوملس رشعم ک عاشرب میکهتا
 . راذم در ردشعد رش هذو

 ییدلوا ررضتم هللا یرتشم یعب لیخد عنفش «لا وس ۲
 هیلعءانب .رویلوا هدیدررض هلبامیفش یندیرتشمو لیخد یک
 .نوسلآ یللزنم كعیفشلبخد هنغج هلآ یتنکسم الثم كابخدمیفش

۱ 
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 ةښمک لوا هدع هدهسلناصناکدرب هدنلاصتا كراقعلوا نیدلوا

 هبص ولاب لعب نالو تامولو .ردقو یسهعفش هشالوف یتصو

 هنوم نال كلذ مهاف امتعفش هثرولا یعداف امج رادلا تعيب مم

 . لوالا بابلاق هیدنه هلوف ةلرع راص

 ثداح عيبا دعب ندنفیدلوا طرش تکیلف هوس تو

 عیب یداقعرب عیاب هک هلیوش .زامهلوا هعفش ببس تیکلم نالوا

 هدنلاصتا كراقعلوا نیدعاملسازونه بوناص هب یرتشم هلدساف

 هسا ملست هب یرتشم یراقع لا هدعن هدهسلناص ناکد رب

 عیب دعب ثداح هراوحنال .زامهلا هعفشلاب یراقعلوا یرتشم

 . نفلتخم نضومیف لوألا بالا ىف هیدنه راقعلا كلذ
 نانلوا ضفو ارتشا ادساف ندنغیدلوا طرش کت یاه

 هعفشلاب یاکد و یرتشم ادساف هسلتاص ناکد رب هدننح راقع

 لواندمروک هتکلمو ندذخا هعفشلاب طقف بولس هدیا ذخا
 مک هتن .زالاقیمهعفش كمیفش قترا هسنبا دادرتسا یراقع میاب

 نیدعا ملست هب یرتشم زونه یراقع ینیدیاص ادساف كعباپ

 دخا هعفشلا ین هصعوب عيا هساناص هصیعر هدننح راقعلوا

 هرکصندنو . ردهدنکلم یدنک زونه عییم اریز . رولیب هدیا

 هستی ا ماست هب یرتشم یراقع عيا لوا ندزعلوا مکح هل | هعفش

 . والا بابلاق هیدنه رولوا لطاب یسهعفش

 تاق تلا هدیولوا كن رکید تاق تلا كنرب تاق تسوا

 قح هدناتحم كنحاصیاقوف هحنجوم هدام ۱۰۱۱ قرهلبناص
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 یاقوف ندعا كلم هعفشلاب زونه ءرکصندقدلوا تبا یسهعفش

 .لوالابابلا قه دنه رولوالطاب هعفش هروک هنخبش هسل وا مدهنم

 هلبا هقلطم تح كعبفش كلم هد عوفشم راکنالادنع ۷

 روهط ءو .ردنراع ندمصخ قیدصتو هني هدوا هکر دیروهظ

 . ردلکد یطرش كقح توبث هسخو بولوا یطرش كقح
 راکنا کوشا یلم كعفش ه. عوفشم راقع یرتشم یدعا

 تاسا ىكددلا کلم ك ود غ لوا عیفش دک دنا

 . زامهلا هعفشلاب یعوفشم راقع هکدما
 . ردسمانوا لم كءفش هدعس تقو عوفشم راقع ۸

 . زالوا تباو بجاو هعفش هسرولوا کلم ۹

 مدع ةلالد اب احرص هنمکع كعيب دوخاب هعیب كعيفش ٩
 ةحارص هعس مکح دوخاب هعس رکا عیفش یدعا . ردیساضر

 ءاضر ةلالد . زالوا یسهعفش هسبا رولوا ضار ةلالد دوخا

 هدیولبدیا لِکوت میفش ندنفرط یلام هعیب یراقع عوفشم
 یراقعربنانلوب ندبراضملام براضم دوخابو یس عیب كنآ

 یسلوا عیفش یالوطندنراقعرب رکید لالابر هدیوتاص هرخآ

 رادلا ناک ءاوس زالوا تبا هعفش یخد هدنروص يا هک یک

 . لوالا بابلایف هیدنه حر اهف نکی وا خر
 بوىملوا طرش ند داحما هدهعغش بوحو ءهربابن طلا رش

 يک یبسلوا عيف اربع مسیخو همش اسم هلا
 « تدرح مکه تن دوو جش هملس لرو ا



 — ۱۳۷۳4 تس

 دید ا اف تلادع 0 «لقع «تروک ذ

 نآ رو سل ی و تناکم و ن ودان هاش هلع ءان

 رصاق ىص هکردقوش .رولوا تباث یخد نوجا ننامو نادصو

 نانو یفرصتقح هدنلام كرصاقلوا هحنلوا تبان هعفش نوجا
 هعفش هنماعیص ی ؟ یرلقح هل وا مصخ راەسمىك یهدهدام ۷6

 . لوالا بابلا ف هبدنه رارولوا مصخ رلنوب هنب هدفدلوا تبا

 دوعسل اونا ردسلآ یعوفشم ندسدقاع دحا كعفش 0

 رج الا عمو یرصلا

 ندنزاوح كنهعفشبلط هدندنرردقت یتقحت كنيس :یمکح

 توبث نوجا میفش هللا اضر اب اضقو ندندک ات بلطلا دعبو

 ۱ . لوالا بالا هدنهو رو ردترابع ندکلم

 هع مان زنا ادم اک هعفشلاب ذخا : یتفص

 تور راخ - رولوا تبا نوجا یرتشم طرش ریغنم کیش

 نم کیش یهو .رولوا تباث یخد نوجا عیفش - یت در هلا

 ريغ نم یخد نوجا عیفش زالوا تباث نوجا یرتشم طرش ريغ

 . یک طرش رابخ . لوالا بالاى هب دیه زاتلفا تبا طارش

 عیفش كلريخ وب هلی هسلوا ربخم هلطرش رایخ یرتشم یدعا
 . زالوا تبا نوحا



 و یاس ر ر تا وب یاب تا خر توشسا عدد

reن. ےہ اوات زص اس ساقی کم دم <  

 س ۷۳۷

 26 لوا لصف زوج
 # رد هدنناس هعفش بتامو باسا $

eهی دام  

 چوا وب هک ( ردجوا هعفش ) بوجو و توبث ( باسا )ل
 تبات هعفشقح نوجا عیفش عسا دعا هسیارونلو یرب ندسس

 ,رولوا یقح كعفش هب هعفش بلط یل

 طباخ اکو ( ردقلوا راشم هدعسم سش یسکلوا )
  هصح هدک رتشم راقع لوا یدعا .رولینید یخد مسلا سف یف

 کک 6 رش رکید هسا | عس هرخآ یسهصح یر ندناراد

 .رارولوا عیفش هدهعیم

 «لوا هجو : رولوا هلهحو یا تکراشم هدعسم نبی

 هلدیز ییباش فصن كن هناغرب .رولوا هلتکراشم هدنسلک كمسم

 كعبم سفن هنیرکید یربره هکی کق لوا لورم یرکید فصن
 هدیز اب ( یکیا مکهتن إل . هیافک ردشفلوپ كراشم هدنسلک
 هضرا راقع ( . یک یراکارتشا امیاش هدراقعر كنهسک )

 درگ ضرالا نودب :هلتهج ینیدن وا قالطا هض رالاعم اس دوخاب

 ٤ دوعسلاوبا زالوا تبا هعفش هلسس كارتشا هداتب

 رلهسل وا تالامو فرصتم اعیاش هدراقعر هسمک یا الاثم

 كنبرب كرک نوسلوا فصن ررب یسهصح كنيرب یه كرک

 یرب یه نوسلوا عابرا ٌهنالث كنيرکید عبر الثم یسهصح
 , رولوا راشم هدعبم سف هنیرکید



 ۱ ۱ بس ۷۷۷ تس

 هلهجو و هکرولوا دافتسم یخد ندنربست امیاش یهدهلحم
 هداخدمو ندنرلکدتبا سقت ییسملوارلنلوا هلراشم هدعسم سه

 ندتکرش هدعسمسفنقترآ هرکصندقدلاق تکرش هدراقع فو

 , هبانعلانع دوعسلاوما زالوا تباث هعفش "یالوط

 . رولوا هلتکراشم هدنسضم زکلا كعس «یا هجو

 كنسهطوارب كنهناخ لوا زکلا بولوا كدیز هناخرب هک هلوش

 دوخا قلوا كورم یباش فصن رکیدو كدیز یییاش فصن
 عم راود زکلا هدنفرط رب كنهناخ لوا هدیولوا كورمع هناخ

 یک قلوا لورم ییاش فصنو كدیز ییاش فصن كضرالا
 . هانک

 هدنشکلوا (,ردقلوا طباخ هدعسم قح «یسحنکیا)
 هراسلا یف ناف یسملیند طبلخ هدارو نکبشملیند كراشم

 هلارتشا هدصاخ قیرطو صاخ برش قح مکه .ردنوجما
 برش اما .ردشعلوا فیرعت هدهدام ۱۵۳ برش قح (.یکا

 هدرلهدام ٩۵٩ صاخ قبرط و ٩۵۵ صاخ برش و ۷۲

 هکولع «راهنا یخد هدرلهدام ۱۲۳۵ و ۱۲۳۸و شعلوا فیرعآ

 میسقت هنیرامسق صاخو ماع یخد هکواع ربغو هب هک وام ريغ با
 حیضوت یتجهلوا یراج هعفش هدنسکناه ندرلن و 3 شل دیا

 .ردشمنلق

 عبا هعسیبم یک صاخ قیرطو صاخ برش «عیبم قح



 ناستسم ندلانم و ینیدلوا رايش نالوا مزال نوجا عید

 . یدل وا

 لس یخ مداد هم کیه هک
 لوا بول وا کلم نا لو وص ی هسالو یدرح

 كراشم هدعسم قح هلسهلو یټح قمتق ةا وص, زکلا كنهسمیک

 هدلاحلوا هسیا رولوا كنهسمک لوا یخد یو وص اما .زانوا

 بابلا یف هیدنهو ملحلادبع رولوا عیفشو كراشم هدعببم قح

 . ناتلا
 ندرلهحماب نالوا یرلک ارتشا هدصاخ برش قح الثم)

 په یناحا راهاب رکید هدقدلتاص) هلا برش قح (یسرب
 هبهجاب نالیناص  هكرک ) یناحا لراهحاب وب ( رارولوا عیفش
 هدنروصییا یی ((ءرانوسلوا لرک ,رلنوسلوا قصالم راج)
 یسیرب ندراهحماب لوا اما .راردیواسم هدهعفش قاقحتسا یخد

 تبا هعفش ییالوط ندصاخ برش هدقدلناص ّرسصاخ برش

 قح دم دنع یخد هسلئاص نامز یدلوا عطقنم وص .ژالوا

 بولوا نرش قح كتعاج رب هدرهن رب هکهلیوش .ردراو هعفش
 ثانسهقشب لحم ییدتبا نایرج كيوص ین ربا ضرا طقف
 نامز یتیدنل وب عطقنم گكیوص هدر هیات هده سل و یلم

 بابلاق هیدنه رولوا یراج هعفش هستاص هلبرش قح ینضرا
 . یاثلا

 صاخقیرط (هناخرنالبجآ هصاخ قیرط یسوق كاذک)



 بس س

 رکید نالوا یوق هصاخ قیرط لوا هدقدلتاص) هدکلرب ها
 رانوسل وا قصالمراح كرکرارول واعیفش یسهفاک كنباحتا رلهناخ

 قیرط هسلناصزسروک ذم قیرط هناخلوا اما (.رانوسلوآءلرکو

 روش واناس هدهدام ۱۰۱۵ یئحهملوا تبا هعفش ی الوطندصاخ

 قیرط الب لحر نم اهحاص اهعاب ةصلاخ ةکسیت راد .یتنم رد

 برشلالهالفبرشالب اضراعابوا كلذكو ةعفشلاةكسلا لهالف

 سلف یرخا :ص ضرالا هدهو رادلا هذه تع ولو هعفشلا

 .یاثلا بابلا ىف هیدنه ةعفشلا امف مهل

 . ردهلهح و يا یخد قلوا طبلخ هدعسم قح

 میسقت هدنرانیب نکیا كرتسشم اناذ روک ذم عییم «لوا هجو

 طباخ هدعیبم قح زکلاب بویلاق كارتشا هدعیبم سفت كرەليديا
 . قاب ههدام ۱۱۹۹ رول وا هلقملاق قرهلوا

 قح زکلا بولو كارتشا اذ هدعسم سه «ینات هجو

 هدمه دلراشم هدعسه سفن مه اما .رولوا هلقلوا تطاخ هدعسم

 هدعسم سه نوجا عیفش هدر دت ییدلوا طبلخ هدعسم قح

 هدعنم قح هسخو تولواتبات هعفش یالوط ندشدلوا راشم

 ۱ .راتخ در لکد یشان ندشدلوا طبلخ

 هرزوا ید لوا نا هدراهدام ۱۱۳۹ و ۱۲۳۸ (اما)

 وص) هبیرغوط ندبضوط (ندرهن رب یی دلوا عفتنم كمومع7

 نالیچآ هماع قیرط یسوبق دوخاب) نانلوب ینرشقحینعب (نالآ
 لوا دوخاب نالا وص ندرپ لوا هدقدلتاص یر, ندرلهناخ



 هم

 ۱ بس ۷۳ س

 هدعیبم قح (كنباحا راهناخ رکید نالوا یسوق هماع قیرط
 (ردقوب یسهعفش قح) هلیبس قلوا طیاخ

 قح ینالوط ندنآ هدلاح ینیدلوا قصالم راج الثم اما
 هب ییعوط ندیغوط . ردلکد هاتشا یاح ینجهلوا یسهعفش

 كيهلجحد هنسضارا یدنک دیز الثم یی .یدلمند نالا وص

 هنسیضارا یدنک ید ورم یکییدتیا ارجا وص ندنعضومرب
 فای ی و ی ی

 قرخر ندهلجد موقرب طقف .رازالوا طباخ هرکید , یرابحاص
 هسلوا قجهنالوص یضارا ددع نوا الثم ندقرخ و هدیوجآ

 الثم هدرلرولوا طبلخ 2 راکت یراحاص یضارا ددع نوا ون

 حیفش یشک زوقط قاب هسلناص هلی رش ضرارب هدنساهتنم كا

 عیفش یشک زوقط قاب هنی هسلناص یهدنندبم یک یرلقجهلوا
 .یاثلا بالا یف هیدنه رولوا

 هکواو (.ردقلوا قصالم راج هعیمل راقع (یسجنجوا)
 یراقع كراح لوا هکردقلوا راح لوش یعب . نوسلوا ددعتم

 هیذلاوهو قزالملا راجل امم .رهنالا عمم ردقصالم هراقع عسم

 قاصتلالوا قبضلرع ناطاا نب سلو طأاح رخ اللو طئاح

 .ىواطحط راحلل ةعفشالف ذفان قيرط امس ناکولیتح ناطاا

 « لوا هجو : رولوا هلهجو ییا ید قلوا قصالم راح

 قلوا قصالم هنبرهظ كراقع هبعوفشم یرهظ كراقع عوفشم
 هدارخا کس یسوق لراقع هبعوفشم هدلاح وش .رولوا هلبا



 بس ۷۳۳۷ س

 .ردیواسم نوسلواهلرک نوسلوا هذفان رک یرخا کس هدقدلوا

 هک هوش .رولوا قصالم ندنفرط راسی اب نیبیعب ناب «یناتهجو
 یسوق یخد كنسکیا كعوفشم راقع هلبا هب عوفشم راقع

 هصاخ قیرط یسوق كنسکیا اما . رولوا هلقلوا هماع قیرط

 کس لها عیجو طیاخ هدعبیم قح هدلاح لوا هديا رولوا

 نوسلوا قصالم كرکو نوسلوا لباقم كرك . رلرولوا اعفش
 ۱ رالاعمم و قسم رد

 ندفرطر, هکرولوا ناتسم ندنرکذ قرهلواقلطم قصالم

 هدهعفش قح قصالم ندفرط چوا هللا قصالم هللا ربش ولو

 مور ندهعفش یترفید نالوا هداز یاصتا . ردیواسم

 ید هفلآ هصح هلضف كنانلو یلاصتا ٌ؛داز یک یکجهیمهدیا

 .قاب هبهدام ۱۰۱۳ ردقوت قح

 امکح لاصتا و هک ولو بولوا كعد لصتم هع قصالم

 روکذم هدقدلتاص هطوا رب ندقانوق رب الثم هکهلوش . نوسلوا

 ا یمن مرادلا یصقا ها نالوا اال هوا
 .هدازیمنعو راتدر ردیواسم هدهعنشنالوا قصالم هنف رطر

 عییمال اراح ناکن رادلاراح عیفشلاو رادلا هل نم عسیلا نال

 .یناثلا بابلاق هیدنه

 ناشو هدننورد قاتوق ر عقاو هدهدفار ربع 6 یدعا

 ندهطوالوا كغانوق روک ذمو كرةشم هدننب هسمیکی یا هطوار

 ندرلکرتشم هدیولوالرتشم هدنسهرآ یشک تردالثم یاسقاهقشب



 دتس ۳۹

  هعفش هدقدناص هینحا یتسهعلاش هصخ یهدهطوا روکذم یر

 هدقانوق اینا هسردیا میلست وا نوجا لراشم ءدهطوا لوا الوا
 قصالم راج الا هسردیا میلست هدوا نوا رانلوا كرتشم
 هب هط وا درو نوسلوا قصالم ههطوا و هلرک هک ردنوحما

 یی .نوسلواقصالم هنتهجرب یصقا كغانوق بویلوا قصالم
 هب دنه ردب واسم هدهعغش يق هدهط وا رو دم یسهلسمحخ راد و

 . یناثلا بابلا
 ردنوجما زارنحا ندلباقمزاح یربسعت قصالم راح کەدەلح

 .هلوابیرق تاغ هرکبدکی راوق هکولو .ردقو رابتعا هلباقهراح

 .راتشدر ردبا هلازا یررض ماع قیرط ارز

 بوئلوب هعفش یخد نوجما لباقم راج هدصاخ قیرط طقف
 ندنسعلوب طیلخ هکلب بویلوایالوط ندنسلوالباقهراح نکل

 قصالمراح .یدنلوارک ذ افن آ مکهتن .حاضیاب دوعسلاوباردیشان

 .دوعسلاوا رولوا ید هدضارا یک ی هلس هلوا هدنک اسم

 هراقع عوفشم هکر دوشهوق لوش ر ندقصالم زاح

 هدضرا نالو طناحا تختو . هنلو یراقع کلم قصالم

 . هلو كيرش
 ینم كراوبد عفاو ارا هکقصالم راح لوش هلنهحو

 هدعیبع سفت قصالمراجوب هلوا كرتشم هدنراتب ضرا ینیدنلوب
 ۱۰۲ مکه تن , رولوا عیفش هدهجرد یجحرب هلع ءاسو كراشم

 ردروک ذه هدهدام



۱ DA 
 دوخا هعیدو دوخا فقو هناخ نالوا قصالم هلتهجوب هن

 مکه تن . رهنالا عم زالوا یراج هعفش هدنآ هسلوا روجأم
 ۱ ردروک ذم هدهدام ۸

 یوم كنهعفش ید نوجا یرتشم

 تباث هعفش نوجاینجا میفش ینالوط ندهروک ذم بابسا

 ةلاصا درک یرتشم .رولوا تبات ید نوجا یرعشم یکی بدلوا

 هکیمززلروک . نوسلوا یرتسشم هلاکو كرک . نوسلوا یرتسشم
 كي | هش ارتشا ی هناخ ینبدنلوب عفش كنسودنک هسکر

 ناشو هدنسهحرد كلا یتح بولوا تبا هعفش ید نوجا

 ندنآ اما بولیب هلآ هعفشلاب ینفصن زکلاب هسقج میفشرب رکید
 دوعسلاوا ردقو هعفشنوحا عیفشنودوب هسقبح عسفش رب نود

 هدهسا هدام یئحهلوا تبا هعفش نوا عیب اما . ررد و

 ,رونل وا ناس احرش هدمهدام ۱۰۱۳ و

 هداف

 عاعجا نکا الثم ند هالا باسا وش نوجا عیفش رب

 قتح هبهعفش بلطیخد هلرخّوم ببس كموقم عیفش هدکدتیا
 .رولوا دافتسمند هلئسم یجنکیا ا هدام ۱۰۱ یتیدلوا

 ۱ ٠٨2٨04٩ هدام |

 میده یوفاو تیاعر هسرت هدک دسا عاهجا هعفش باسا

 . یاثلا بابلایف هبدنه رولیدیا

 نالوا لراشم هدعسم سه الوا هعنش قح ) هبلع ءا



 تا۷۲ موج

 هتناوف بلطلاحرد هدسلحیلدب وط یی دقع اا كتهنمک

 الا" كنهسمک نالوا طباخ هدمسمقحا) هسیاشا بلط هلا

 هسیا شما بلط هلا هئاوم بلط لاحرد هدتسلحم لوا هت

 . قاب هبهدام ۱۰۳۲ }< رذگتصالم راح )

 دلرکو ربنص كلرکو نداق كرك كاکرا كزك « قصالم راح
 هدنراتبلئا ههعفشقح نوسل اوا سرخ رکو مسم رکو یک

 نمأتسم كرك و نوسلوا ندهعمت كل رک لسمریغ یک یفیدلوا قرف

 لالا نوک نا ديالو .رد واسم نو سلوا ندهسنجا ةر یل

 . دوعسلاوبا هعفشلا تش الف علا دسف الاو ايمذ اضيا
 يعهدیا بلطیسلو هسبا رولوا یعدم یص هدهءهفش طقف

 .رولوا هبلععدم یسلو كلذک هسیارولوا هبلعیعدم یص ۳1

 . دوعسلاوبا ردیا بصن یصورب اک آ کاح هسیا قوب یسیلو

 كنیجنچواو یجنکیاینمب (كنبرارکید نکیا بلاطیجن رول
 موزا ( ردقوب یسهعفتقح كنيجنچوا نکیا بلاط جنکیاو رل
 فا كم رشلا» «لوا هحو .رونل وا تاشا هلهحو یا بار

 كيرش هکردیسیلاع ثیدح «میفشلا نمقحا طیلاو طیلحا نم
 یک ینیداوا كعد درام هدعسم قوقح طخ و هدعسم سه

 . ردراح ید یلاع دوصقم ندعشش

 هلیتروص تکرش هدعیبم هک هوش .ردیلقعلیلد «ینا هجو
 هرکصندنو یکینیدلوا یوقا هلیسهسبالم قلوا هدزج رهلاصتا

 هلبتهج قملو تکرش هدکلم قفا یخد لاصتا هدعبمقوقح



# 
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 ا ا
 ا حیحرت هسیا هلسس توف .ردشعلو یوق

 .زردیا حاضیا یخد هلبا لا وش یحیجرت هلیبس وق
 كيهت وا ید مدا ر رکیدو یل وخ کامنت تک EF هتک

 ۰ ۱ 1 ۳ 2 < کپ

 .زالوا هسکوا هسخوب تولوا مدا لوا لتاق هست عطفینیود

 هرکصندقنععطق هدهسیانکم تابح هرکص ندکدلسکیلوق ارز

 .ردلکد مهوتم تاح

 لئاسم هنسمالوایمهعفشقح كنیرارکید نکیا بلاط ی جرب

 . ردیا عرف هينا
 كلام كارتشالاىلع هلا هتنک زکید هنمکر اھت ۸

 لصتم هراقعلوا هدفداص هب هتک وا ینسهصحندراقع یتیدلوا

 . هجهب نعهدیا اعداو بلط هعفشلاب صخشر ناناوب کلم
 ینیدلوا كلام اک ارتشا هلا هتک رکید کو « هم ۲

 هصخشر کید نانلو کلم لصتم هلّرنم لوا یتسهصح هدلزتم "

 ندصخش وا هديا تاعر هبهعفش طارش هتک وا هدفدناص

 هلراشم اكس هدهعفش هلغلوایلاصتا كلزنم صخشواو .رولم هلا

 . هح هد مرولوا
 یراقع .هلرتشم هلا هنسک رکید هسکر اهم ۳

 هسلبا عیب «هراحالتمیعل» هصحشر نزسقلوایذا كنتک وا

 كيهسمک لوا ندلوا بم یس هدنسهصح ودنک هنسق وا
 . هحچ رولس هدیا دخاو بلط هعفشلاب یسهصح

 لراشم الثم هرزواینیدنلوارک ذ هدنساننا هدام حرش طقف



 — ۲۷6۱ رس

 نالوا ظیلخ هدعیم قح هدردفت ییدلبا ملست یتسهعفشقح

 یعیب ینهعفش طارش یک هبئاوم بلط یتوبت كنهعفش نوجا
 بولوا هدر دقت یا ارجا لاحرد هدلح یبدتسا عاسا

 كنسودنک ندزمیا هعفش لست زونه كراشمینب لاطاف هسخوب
 راتشدر زامهلوا فاعم ندهساوم بلط هلسسمالوا یدخا قح

 ۱ . ینبع و

 هد دحاو سلجم راج هللا كيرش یغیدلتاص كنهناخرب الثم
 كنسودنک راجو بلط ییهعفش لاحرد كيرش بودیا عاتسا
 هظحالم یفیدلوایذخاقحلام این ندنفیدنل و رخّوم هدهحرد

 ندنو هدهشالرت ینهعفش كىرش ءا بودا توک كرەديا

 یسهعفش كراح قترا هلس ها ارجا یهاوم بلطناه هرکص
 . تلاثلا بابلاق هیدنه.ردقوب

 3 هک دام 11۰ و

 كراشم هدعیمسف دوخاب (یفیدلوا كراشم هدعیمسف)
 دوحوم كراشم هدعسم سه (دوخا)ینیدلوا باغ طقف هدی ولوا

 قح )ل ىع یبدلبا میلست ینسهعفشقح ( هدبولوا ) رضاحو
 ةءارب نالف دنعیل قحالعیفشلا لوقو (ییدکزاو ندنسهعفش
 ارجا یهعفش طئارش دوخاب سماا بابلاق هبدنه ةعفشلانم

 قح هدلاح)) ینیدلوا طقاس یسهعفشقح هلببسرپ یک كمامهدیا
 رک هدالاب } . ردکناا هعغشقح هساا راو یطعلخ هدعبیم

 طقف تولوا ز اح ارا ازحنم ندهعفش قح هرزوا ینیدنل وا

۱ 
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 م یر, ندهعفش نب مهسیانمروتک ین ردق هنوک نالف «عیفش
 . زالوا لطا ینسهعفش هساهرونک ین ردق هنوک وا هدهسید

 . سمالا بالا ىف هیدنه حیحصلا وهو

 یلکراشم هدکدتیاملست یب هعفش كراشم هدمیبم سفت یدعا
 طبلخ ارز . رولوا تباث نوحا طبلخ هعفش هلبدع نکی  ناک

 ندننوف یرکبد هذ4سلا شا ققح هعفش بس ید هدنقح

 1 خ ام هدا كرت ىنقح مدقم . یدبشلدیا مدت یالوط

 هدنحرش هفنآ هدام هک هلطرش لوش .رولوا قح هذخا هعفشلاب

 هئاوم بلط تقو ییدتیا عاعسا ییب هرزوا ینیدنلوا نایب
 . دوعسلاوبا هلو شا تیاعر هبهعفش طارش کا داو

 ید طبخ هدکدشا عانجا كيرشو طبلخ « هصالخ

 بچ یطیلخ «كيرش طقف بولوا قحتسم هبهعفش یک كيرش
 توف هسمک رب اما .دولوا یناحجر قح كکیرش ین . ردیا
 یغوا هدکدشا كرت یلغوا كنلغوا هدر و یلعوا ر بولوا

 « ردلکد حسی هدطاقساو اناذد» هسشا طاقسا یقح ندهکرت

 كنا نا هکنوح .زالوا تباثقح هدهکرت نوجمایلغوا كنلغوا
 . حاضیاب هیاده ردنبالا مدع یطرش كتقاقحتسا

 یخد یطبلخ هدعیبمقح) یک یفیدلوا كراشم هدعیبم سفن
 یخی (ندنقح هدبولوا ز یطیلخ هدعیمقح (دوخاب هدهسبغوب
 تاعام هبهعفش طارش دوخا ( رک زاو] ندنسهعغش قح

 دال کواهبنا ۷ رولوا ا غش سەنما



۳ 

 . یدنل وا نایب افنآ یبس هک(. رولوا عیفش هش یتصالمراح

 هعفش سر هنروص و

 دوک ذمیب (یراقع نالوا کلم القتسم هسمکر الثم)
 كلرتشمرب دوخا هدقدناصا) یعیاش فصن دوخا یلسکت كراقع

 قح یراشم هدبوناص 2 هب ینجا ( ینمهمیاش ٌهصح یهدرقع
 نما ترشی هوا وا هنگ دف زاو نام هقص

 قو .ردکنا هعنشقح هسيا راو یطبلخ هدنصاخ قیرط دوخا

 هسیا رک زاو ندهعفش ینمب (ندنقح هدبولوا دوخاب هسیا
 کلم القتسم» كلاثموش (.ردکقصالمراح هعفشقح هدلاح لوا
 هدمینم قحب هلقمانوا كرام هدعس ننف ا « لا نالوا

Eیک ینبدلوا لاثم هنغیدلوا تبا كیهعغش نوحا نالوا  

 او راشم هدعسم سقف یخد یسەرقف لا كرتشم رب دوخا » رم

 تباث نوجا نالوا طبلخ هدعسمقح كنهعفش هلکمکزاو نکیآ
 ۱ . ردلاثم هشدلوا

 ءاعفش بسر هر وص ترد

 بولوا شعلوا نایب ءاعفش بیرت هتروص چوا هدولجم
 . رونلوا حاضیا ف هحنورب اعفش سر ید روک تود

 قانوقرب كرتشم هدنسهرآ كتعاح رب هدصاخ قیرطر کل وش

 ندرلکرتشم .هدیولوا لزنم رب كرتشم هدناب هسمک ییا هدنجا

 بقا هصخش رخ یا هست یار
 هسردیا ملست وا انا .ردقحا نالوا كراشم هدلزتمالوا ه هعفش



 س ۱۳۲ ت

 .ردقحاندرلنالوا كرتشم هدصاخقبرط رانالوا كراشم هدقانوف

 قيرطلا ىف كيرش هلال رادلا نحس ىف مهس ةكرشلل برقا مال

 ملست هدوا اثلاث . لزنلا لها رع رادلا ةحاس ناف صخالا
 .ردقحا ندقصالم راح رانالوا كراشم هدصاخ قیرط هسردیا

 راح هسردیا ماست هدوا اعلار . معالا قبرطلا ىف كىرش ما

 هراد باب و لزتلا اذه رهط ىلع یذلا وهو . ردقحا قصالم

 .یاثلا بالای هبدنهو هافکو ررد یرخا ةکس یف

 هرزوا وا تزاسا مش نهم .تافصاام رام
 تا تا ید برا ینملتاص شاتش فضا رافع

 يها فصن كراقع نانو کلم القتسم هسمیک رب هکهلیوش

 هجنیملوب عیفش یمدقم اهد هدنروص ینیدناص هرخآ صخشرپ

 .رولوا تباث یمهعفش كقصالم راح

 ندقدناص هیهسمیک رب ینیاش فصن كنسهاخ « میاب یح
 قصالم راح یخد هرکص ندکدتسا مانسنقا هلبا عیاب یرتشم و

 .نوسل وا هسیارولوا ندنهجیفنق موسقم هصح .رولیبهلا هعفشلاب
 هللا کاح مکح كرک تمسق . نمهدیا ضقا یتمسق میفش و

 ثانتصف تنسف ارز. نوسلوا ها یضازت رک وتنوشلوا
 یدعا .رولوا لماک «عافتنا هللا تمسق هک هلتهح وش .ردندنماع

 هنیرزوا عیاب یی هدهع هللا ضع ییرتشم ضبق كعيفش
 هضقن یخدیتمسق نانلوب لمکم یضىق یکینیدلوا كلام هغملف

 راد نم هبيصن نیکیرشلا دحا عاب اذا ام فالح . ردقوب یتح



 س ۷ 6 چ س

 نوکی ثیح عيب م یذلا كيرشلا یرتشلا مساق و ةكرتشم
 ماع نم نكت ف مساق یذلا نم عقب م دقعلا نال هضقل عيفشلل

 كلملا مكحم فرصت وه لب لوالا عببلا مكح وه ىذلا ضبقلا
 . رهنالا عمم عیفشلا هضقنف

 بولوپ هلدابم هحنجوم هدام ۱۱۱۹۶ هدتمسق «لا وس

 هروک هننیدلوا كلام هكمنا ضقن یتافرصت كنیرتشم « عیفش

 . ردیلملسهدیا ضق ید یتمسق
 هدزوا ینیدللوا رکذ هدهدام ۱۱۱۹ روک ذم « باوج

 ارظن هنغیدلوا هلدابم . ردهلدام هحونمو زارفا هجو نه تمسف

 اکو هروک هنغیدنلوب زارفاو یسعلو قح هتمسق ضقن كعبفش

 لصاح كش هدضقن قح هیلعءانب بولک مزال یسماعلوب یقح
 .دوعسلاوا زالوا تباث قح و هليا كش هلغلوا

 یتمسق وب عیفش هستیا همساقم هلیسبربغ كمياب یرتشم اما
 ندهکرتشم راد نکیرش دسحا الثم هک هللوش . رواسهدبا ضع

 همساقم هللا كیرش رکید یرتشم هرکصندک دما عیب یسهصح

 نانثا یرتشا ول اک .دوعسلاوبا رابا ضقن یتمسقوب میفش هسشیا

 وا ءاضقلاب امستقا امدمب ثلاث عیفش ءاج مث ناعبفش یهو اراد
 . رهنالاعمم ةمسقلا ضقنب نا عن یضارتلإ

 چ هدام ۱۰۱۱ س

 یسناتحو كنبرب یناق تسوا ینب یسیناقوف كناتب رب )
 كنناقوفرک | (هدنروص ینیدلوا کلم كنیرکید یناقتل آ ین



 ا بس

 ماع قیرط قیرط كنياقوف هکلب هدیویمک ندیاتم ینارط
 تاقرب یناقوفو (.رونلوادع قصالمراح ءرکیدکی) هسیا رولوا
 قصالمراح یخد هدنروصو بولوا ید هداز یک یجهلببهلوا

 رولیچآ هماع قیرط یسوبق كنیرره هک بوش . رونلوا دع
 اشنا هنیرزوا یرکید یرب ره لزنم چوا لصم هرکیدکی

 فو هدتفرط ینا  هسلناص یهدطسو ندرللزنم وش هد هندی

 كتنطسوا زکلا هسلناص یسالءا یک ینیدلوا یمهعفش قح

 بالای هدنه رولوا یسهعغش قح كنطسوا هسلناص یلفسا و

 رات هردو الا

 هدولع نالوا سایق .رویبدیا نایب یاسحتسا مکح هداموب -
 .زام هلاق ماودلاهح و یلع ولع هک هلنهج وش .ردینابرجمدع كن هعفش

 دلولع هک ردوش ناسحتسا هحو رولوا لئاز هلسمادهنا كولع

 بولوا یقح هاشنا یخد ماده الادب . رددیأتم یعضو قح

 . حاضیاب دوعسلاوبا ردیک هصرع ولع وب هیلعءانب
 هدانب رسضرا یل در یانب هکرولیشالک | ندناحاضیا وب

 ثح نم هسخو بولوا بس ه هعفش راوطا ثح نم كارتشا

 دوعسلاوا یدک هدنح رش هدام ۸ مکه تن . لکد كارتشالا

 . رچالا عمو

 نالوا كنیرکید یناتحو كنبر ییاقوف هلهجو هدام وب
 یاتح هدمه یاقوف مه هسلناص راقع رب هدنلاصتا كنهاخ

 ولع هعفشلاب ذخالا لق طقف بولوا تباث هعفش نوح راحاص



 من

 .زولوا كحاص یناتح زکلا هعفش فسو ییادنع هسل وا مدنم

 .لوالابالاق هبدنه ردقاب یمهعفش ید كنسنکیا ره ن دلو

 کهدنروص یفیدلوا دوجوم یمانب كننناقوف هدام و

 مدهنم انب یناقوف اما بولوا عوضوم نوجما یاب كمکح
 هب یلاعت هللا هحر فسوب ینا ماما هساتاص یناتح هرکصندقداوا

 بولوا هلا لاصتا « تراوج ارز . زالاق هعفش قح هروک

 هعفشلا قح هدنع نا ىلع ءان . ردشلوا لئاز هسیا لاصتا

 قح کنوح .ردقاب هعغش رک دج ماما نکل .ءاسلا تبسل

 رارق قح ردشان ندرارق هکلب بوبلوا یالوط ندانب هعفش

 رک او . لوالا بابلا یف هدنه و راتم در روسو قاب هسا

 را.بتعا طباخ هدعیبم قح هسرک ندیناتح یتبرط كنياقوف
 . یلالبارش رلیا مدقت هقصالم راح هدرولیدیا

 هسیا رک ؛ندنسهاخ .كمذا کید قبرط كن اقوف یخ
 . باده ردیا مدقن هنرزوا ات هدهعفش مدا و

e هدام ۷۲ << 

 مه ینیدلوایبم كنیراود هناخ یتعب (هدن راویدكنهناخر )

 كراشم هدهناخلوا هسمکنالژا كراشم) هدراودهدمهو هدضرا
 اعاشم هدنس هسمک کیا هکردوش یروص كنو (.ردهدنمکح

 هدنسهبروا كنهصع رول ذه رنو هدیولوا هص رع رب هارتشم

 هلراوید ىع ماستقا ییقاب هرکنص ندنرلکدتبا اشنا راوید

 یرکید یهصرع یهدنتهج رکیدو یر, ینهصرع یهدنفرطرپ



 تست عا س

 لرسم ناکاک ضراینیدنلو ینم كنآ هلباراوند رها ذخا

 ندیاتباصا هنندنک ی رب ندرلهسمک و یدعا .یواطحط رولاق

 هدعییم ضع یرادهصح مسق رکید هدقدناص هرخآ ییهصح
 هتنرزوا طبلخ هحنحوم هدام ۱۰۰۵ هلتهح و .رولوا كیرش

 . ربا مدت
 كيرش هرزوا یدنل وا لصف یخدهدنح رش هدام ۸

 هدهداموب یک ینج هلوا هلقلوا كيرش هدعبم لک عییلا سفت یف

 هب اله رولوا یخد هلقلوا كیرش هدعسم ءهزح هرزوا یتیدلوا

 ضرا ینیدلوا ینم كراوند هدیولوا كرتشم راوود کلا نکل

 .هممهلوا هدنمکح كراشم هدهناخ لوا هدنروص ینیدلوا كرتشم
 هدوعسلاوناو راتشدر نهدی آمد هسرزوا قصالمراح ندنفح

 هريغ ىلع مدال رادحجلا ىف اکیرش ناریعا ضعب ناک نا و
 ةعفشلا اهم قحتسيال درجملا ءانلا ىف ةكرشلا نال نارحملا نم

 هدننب هسک ییا کر دوش یاروص یخد كنو ۰ رم الا عج

 طخر هدهرواو میش هدنرلءرا هدیولوا هصرعر كرتشم اعاشم

 رادقم ررب ید یسکیا هرکص ندنرلکدتا طبطخت هلا لصاف

 راهسشا اشنا راود هوب طخ روک ذم هللا زارفا یضارا

 بولواكيرش هدانب زکلایو راج هدضرا هنیرکیدیربیه كرانوب
 زملا باخحا ی هعفش دلارتشالا تبسل تک اش هددرحګ یاس

 ضرالانودب یسهرابعیهاظ كناقتامیتح الا بانل ایف هیدنه

 تلالد هنکودیا یسجنرب كنهعفش باسا كارتشا هدرادج



 و

 ی

 بس ۳۵ .تس

 هدیهذمبتک همام : :ک ردشه دیحاص قنتنمردیراشندنکیدتا

 هددرح یاو ربع ااصا رادش این تک رش هرزوا ید واحرصم

 هلرتشم ناکم یفیدنلوب كنانب اما بویمهلوا هبعوفشم تکرش
 له اکو كنتم هبلع ءان . رارولوا كىرش تقولوا هحل وا

 : رولک مزال

 بویلوا هعفش بیس كارتشا هدراوند زکلاب «مالک هصالخ
 یر كارتشا هدر یتیدنلو ینم كراوند هدمه هدراود مه اما

 یدعا .رابا مدت هن ارج و طبلخ قرهل وا هعفش بس هدهحرد

 نالوا كراشم هدنراود ضداالا عم كعسم راقع هلهحو و

 هبهحی تیاور ندفسوبینا ماماو هنیراترضح دم ماما هسمیک
 هقصالم راح قرهنلوا دع كراشم ءدنمام كراقع لوا هدوک
 ینم كراود هللا راد زکلا تکرش و هسخو بودیا مدقت

 ررضلانال . یا بابلاغ دنه زملیا راصحنا هلم ینیدناپ
 راجلا یواسپ ةياور یفو ضعبلا ىف اکیرش ناک ثبح هب صخا
 هبواسپ هريغو راوطاب هف هقاقحتسا نال دادلا لح یف الا

 . یواطحط هف
 هدبویلواكراشم هدا) ضرالاعم (راوید) هسمیک لوا (اما)

 كنسوشموقال یرلجوا كن (یربشرک كنسهناخ ودنک طقف

 رادهصح هدراوبد ضدالاعم یعل (یشدلوادتم هترزوایراود

 ینیدنلوب یتح قعوق شرک هنیرزوا راوبد لوا زکلاب بویلوا
 یمادلوا كراشم هدنر ندرللطخ ناو هدراود دوخا



 س ۲ 6 ۰ ےس

 درج)) هسخوب ( رونلوا دع قصالم راج هد ) را (تروص)
 (هلغلوا یتح قعوق ینراجوا كنبراشرک هنیرزوا راوید لوا

 راجو (طیلخ) هدمیم قح دوخاب (و كيرش) هدییبم سفن
 هعفش بس یر ارز ( . زامهنلوا دع ل شمقح ندقلوا

 هسیا تکرش نالوا لصاح هلهجو وب بولوا راقعلاف تکرش

 ىلاثلا بالا ی هبدنه و هبافکو هبیاده و ررد ردلکد هدراقع

 ۳ . رجالا عمو

 ەچ هدام ۱۰۱۳ يح

 یسهلحو ( ییدلوا رلعف ثل یواسم هدهحرد و (ددعتم)

 ددع) كناعفش 4 هدلاح ) يبدلبا اشا هلمم اک ین هعفش طارش

 عوفشم هروک هنسؤر ددع كناعفشینمی (رابتعا هآل ن ( سور
 ( یعب هماپس رادقم ) هسخو 6۰ رونل وا ) مش هدن راس

 هتطلخ رادفم و ( هنیرادقم كنبرلهصح إل ی هدهب عوفشم

 اریز ( .زاغلوا ل میسقت هروک کا و ( رابتعا هلاصتا رادقمو
 هلتهح یراق دلوا یواسم هدلک قاقحتسا یر یه كرلعضش ددعتم

 تلع «حیجرت هکنوح . ردیا اضتقا یرلاوتسا یخد هدمکح

 توق هسا هدنو . ردهلسوق کلب . ردلکد هوك كيسو

 هزجرب الثم كم عوفشم هک هلتهجوش .ردراو ترک بویلوا
 .ردهمان تلع هفاقحتسا یعس» عج هعغفشلاب قلوا كلام هنلقا

 هدنقح میفش نالوا ریثک یسهصح یهدهب عوفشم ءدلاحوب
 نالوا لبلق يسهصح که دنا هدلاحییدتا عاټجا هددعتم للع



e 4دم  

 تلع هلا هددعتم للع هد هسا شل و هدحاو تلع هدنقح عفش

 . ردققحتم تاواسم هدنسهرا هدحاو

 .رونلوا رک ذ لاثم ییا هنعیدلوا هلا لیلد ترک حیبجرت

 هماقا دهاش نوا یرکیدو ییا هنساعدم یر ندنفرط ٩

 ثكفرط نالوا هدایز یدوبش نالوا یواسم مدلتکنا هقا
 قح یالوط ندنتشل وا هداز یدوهش درج هنسرزوا یرکید

 . ردقو یناحجر

 ییدلیا رادهشرج هلا هحرج رب یصخش رب هسمیکر ۲
 راد رح "ها هر نوا یمخع لوا ا کم وا

 یواسم هدلتق مکح هدیسکیا كراحراحلوا هسلوا توف هلکما

 نوا و نک كوا ی زجر هدر نوا كالتق هسخوب .رارولوا

 . زالوا شاپ هتک وا ید یا زج

 .رونلوا رک ذ لاثم چوا هنفیدلوا هللا لبلد توق حیجرت

 كطياخو هنیرزوا راجو طبلخ عسبلاسف ف كيرش ۱

 . رونلوا حسجرت هنیرزوا معا یصخا

 رکید هدلاح یتیدراو هرتاوت ةجرد یرادهاش كفرطرب ۲

 فرط رتاوت هسنلو نود ندرتاو دح یرادهاش كفرط

 . رونلوا حیجرت

 لوا هنسکر کید هدلاحییدتبا حرج یصخشرپ هسمیکرب ۳
 رونلف فاضم هب هبق رلا عطاق لق مکح هسروا یو كصخش

 . ءوالعل هبافک لکد هحراح هسخو



 .یدلمد «هدلاحییدسا اف این هعفش طلا رشیمهلح» احرش

 ارحا یهعغش طئارش یسیر زکلا الثم ندرلعفش ددعتم ارز

 ندا اطا یطئاربش زکلاب ا افا یرارکبد هدلاحییدتا
 . حیقنت رونلوا دع نکیل ن اک یرارکید بوآ عیفش

 هسخ لئاسم نالیدیا تمسق هروک هسّور ددع

 .ردشا لئاسم نالوا بحاو تمسف ناو :هضور ددع

 تولا ناب یسحنکا .ردهعقشنانل وا ناس هدهدامون «یسحر

 «یسجدرد .ردصاخ قرط «یسحنحوا .ردهحاس نالوادلرتشم

 ردماسف ترجا یسحنش . قاب ههدام ۰ . ردنایایج

 لبا راتخمرد هدنلیق كنهمسقلا باتک یبصف كلوب دومسلاوا

 . ردروکذم هدیواطحط یبهشاح

 فصن كنهاخرب الثم# :لاثم هخدلوا راتعا هماہسرادقم

 يا رکید یراهصح سدس هللا ثلث و كنهسمک رب یسهصح

 (هرخآ یتسهصح یحاص هصح فصن هدلاح یتیدلوا كنشک

VEREد .دقدناص)  
 روک ذم هد (.رونلوا یسقت هدنرانب_هفصانلاب راهسلوا بلاط

 OEE كفصنو هنحاص ثلث ییصن كفصن

 عوفشم كن(ىحاص هصح ثلث هسخو)) .رونلف اطعا هنبحاص

 ارو چ تب تاب س یا کا
 (.زامهل | هصح هدایز هروک هنسهصح)

 ددعتم کنوح . ردلکد یزارتحا ید هرخآ هدلاثم و



 س ق تس

 یرمشم عیفش هسلا نوا یعوفشم رافع یر ندرلعفش

 عیفش تونل وا راتعا هسؤر ددع هنن هدلاح شدلوا لخاد

 هناعفش قاتم رهصح رکددو اقا هدنسهدهع یمسهصح كس رتشم

 هصح ثلث یتسهصح یحاص هصح فهن هکهلبوش .رونلوا اطعا

 هسلوا بلاط هلبا هعفش یحاص هصح سدس هدهسئاص هیحاص
 اشا هدنسهدهع یرتشم یایر قرهنلوا فیصت فصل روک ذم

 رول وا اطعا هنحاص هصح سدس یخد یاب رکید

 ندرلکراشمد وخا هرخا یحاص هصح سدس هدر وک ذملاثم

 نبی م نانلوآ نات ارتا اتم ا هب ما هم
 . ررد ردا

 هدنصاع (قیرط و: لام هوار را ا راد

 یرب یه یرارکید كن هسمیک رب یدرد كلوب بولوا هناخ زکس
 ةف هادا ا هناخ رب ندرل رکید هدیولوا کلم كمدآ ر

 زکلا یحاص هناخ ترد قرەنلوا مسقت هرز هنوز

 . رولآ یناخا راهناخ رکید یعابرا هئالث بولا عبر

 ندیناح رب هسمک رب : لاثم هنغیدملوا رابتعا هلاصتا رادقم
 هسل وا قصالم ندساح چرا EET هدلاح یشدلوا قصالام

 .دوعسلا وا رازولوا یواسم هدهعفش راثوب

 نالوا رضاح یسلک كن هعذش هسل وافاغ یسضع نداعفش

 یسلاق هدیرتشم كنسهصح كاف هسخوب .رونلوا مکح نوحما

 هیلعءانب . زمنا بلط یهعفش بثاف هکلاتحا اریز . زلک مزال



 ته ۲۰۶ —

 ین هصح هدیولک باغ طقف .رماکد ز اح EU ینه 2

 هرضاح هده جرد و شعا تباعر هب هعفش طارش هحدیا بلط

 .رونلواکح نوجایمودنک یرادقم یسهصح هحلوا یواسم

 كنهعغش هسلوا باف یسکیا رضاح یسیرب نداعفش الثم

 هدهسلکیرب ندزاباغ ارخّوم .رونلوا مکح نوجنارضاح یسلک

 فصن و مکح نوجا كلوب هعفش فصن هسّتیا بلط یهعفش

 رکید هرکص ندنو . رونلوا دادرتسا ندعیفش کلوا عوفشم

 ثكعوفشم راقع هبشا بلاط یهعفش هدوا هدیولک ید باغ

 ی هدن راس هلهح ولوا قرهلل وا مکح نو | مدا ون ید یل

 . ملعادبع رولپریدتبا لصاح تاواسم هدنسهرا هلال اعفش

 . نمهید تیا كرت یتسیلک اب لآ یتسیلک اب عیفش یلوا
 يلوا هحل وا مدقم ندرضاح هدهجرد باغ عیفش و

 مکح نوجا عيفش یجنکیا كرلبدیا لاطبا یسهعفش كميفش
 ینکیا هح وارخ وم ندرضاح هدهحرد باغ عیفشو .رولوا

 سداسلا بالا ق هدنه زامهنلوا مکح هنس نوجا عیفش

 ك دوعسلاواو نکسالنمو

 e هدام ۱۰۱6 زقط

 تصخا .رون و ادقت هرزوا ما ررضلاب صخا هدهعفش

 ملک راعم هدعسم سقت یک ینج هوا هدطبلخ هدعسم قح

 . رولوا ید

 قح ینی ( هدکدتبا عاتجا راطباخ فنص ییا إل ید



TY 

 سس ۲6 سس

 یرکید معایرب طیلخوب طقف بولوا تباث نوجما طیلخ هعفش
 هدیروص یتادلوا فنص يا هرزوا قوا ررضلاب صخا

 (.دونلوا) حیجرتو (مدقت هنیرزوا كمعا یصخا) كطیلخ
 توق .ینالا باللاق هدنه ردراو یوق هدرثات كصخا ارز
 نان دج سش فن | حمجرت ثعاب هسیا لبلد

 . هرهوح ررضلاب صخا هال ,یدشلدیا

 نالبحا ندرغص رپ ر ل ررح هدهدام ٩۵6 ( الثم ])

 هلیب هلیبرش قح هچتاب رب كلم یرب نالوا یرش قح هدقرخ
 ( هدهعفش قح رانلوا یرش قح هدفرخ لوا هدقدلتاص

 رد حج ص و مدقم) هنیرزوا رانلوا یرش قح هدرپ لوا

 قح هحاب رب كلم یر نالوا ی رش قح هدر لوا اما

 قح هدنقرخ كرکو هدرهن لوا كرک هدقدلناص هلس هلسرش
 هدهفنآ هدام هد (رارولوا عیفش) هبوسلایلع (به رانلوایرش
 رونلوا سقت هروک هسّور ددع هعفش هرزوا یندلوا ررح

 .ینیعو ینالا بابلایف هیدنه
 هدهبنآ هدام کنوح .یدلسند هلس هلسرش قح هدلاثم وب

 اخ هدردق یشدیلتاص نرش قحا هدژوا یندنوا و و

 ۱ قو هوش نو
 هنسلدبا افتک ۱ هلسناس كلقا یسملند فنص ییا هدهلحم

 . زدهلب ون هنب مک هح وا فص ترد اب چرا هس ول بولوا یم

 . ردمسق ترد رلارحم نالوا ارجا وص یتس یارب هک بوش



 ۷ وا —

 ياس هنکوک كنآو نام هنکچوک كنآو رہن هنکوب لا
 . روئلوا قالط لودج هنکچوک كنآ و

 هلبرش قح ینسهجناب ناناواقس ندلودج هسمیکرب یدعا
 یالوط ندنیبس عیلاقحیف طبلخ هعفشقح هدقدناص هدکلرب

 اهلار هاذام لها الات هبهفاس لها اسات هلودح لها الوا

 هل رشقح ینسهجناب یربندهیفاس لهاو .رواوا تباث هرهلها
 یرش قح هدلودج كرکو هدیقاس لوا كرک هدقدناص اعم
 یتتنمرد هللوا ساق اکو یرارکید ,رار ولوا عیفش په رات ال وا

 . ةغللا نم مضو حاضباعم

 هغاقز زامقبج رب رکید بعشنم ندقاقز زامقیحرب مک هتن)
 (هدهعش و قحما هدفدلناص هاخ كلم رب نالحا یسوش

 هباروا هدبویلوا یسوبق لعفلاب دوخاب (نالوا یموق) لعفلا
 (.رارولوا عینش) ةلج (یناحا راهناخ) نانلوب یتح هفجا و
 نوسلوا یزاوم درک و نوسل وا لباقم هراقع عوفشم درک

 یسوف هدقاقز زامقیچ رلنانلوب یسوق هدهبعش ینعی . یقتنم رد
 ینلطلخ ككراکهدهبعش ارز ردحج و مدقم هنیرزوا رانالوا

 .یلاثثا بابلا ىف بدنه ردصخا ندنطلخ راک هدقاقز زامقج

 یتح بولوا یتح رابکهدمش هدقاقز زامقیچ هکیمزلروک
 هدهبعش راک هدفاقز زامقح اما . رارولسهدیا رو هداروا

 هل ر وص رکید یک باب حتف و رو هداروا یتح بولوا قح

 . دوعسلاونا رلنمهدیا فرصت



 — OV سا

 « نالوا یسوق.» هدهلسح هرزوا ینیدنلوا تزاشا احرش

 کلب بویلوا یسویق لعفلاب هدهبعش بویلوا یزارتحا یریمآ
 قاقحتسا اریز .رولوا عیفش یخد هسمیک نانلوب یقح هباب حتف

 هدقاقز رب کمک بولوا نامزالنم بابلاحتف اوج هلباهعفشلا
 بولوا یسهیفش قح هلسس قاقز وا ردراو یتالو هاب حنف

 قح هلببس قاقز روکذم ردو یتالو هاب حتف هککمک اما
 . ردقو ید یسهعذش

 هاځ ر نالوا یسوسف هدقاقز زامقح لوا اما )

 یرورص قح هدنسهبعش كرک هدقاقز لوا رک هدقدلتاص
 ینیدنلوا نایب افنآ هد(رارولوامیفشل هیوسلایلع (به رانلوا

 كرك هعوفشم راقع .رونلف مس هر و هتسور ددع هرزوا

۱ 

 . راتم درو یتتنمرد نوسنلوب یزاوم كرکو نوسل وا لباقم

 هر دنه ردب واسم یر هطلخ كنسهلج هدفاهز زامقح ارز

 . یناثلا بابلاىف
 یدمش .یدشوا حاضبا الابهجورب تصخا هدعسم قح

 : لهدیا حاضیا یتتصخا یهدکراشم هدعیم سفن

 تس رب ناک هدشنورد قاتوق ر عفاو هدفاقز زامقح

 یندقانوق روکذم یکیفیدلوا كرتشم اعاشم هدننب هسمک ییا
 یهدش روکذم هدیولوا هلرتشم اعاشم هدنسهرآ موق رب هقشپ

 كراشم ا هدقدیاص هب ینجا یربندرلکرتشم ینسهعیاش هصح

۱۷ 



 ےس ۷ اپ تس

 نالا بابلا یف بدنه ردحج صو مدقم هدهعفش قح نالوا

 . قاب یخد هنحرش هدام ۰۶

 هسمک ییا قاتوق رب عفاو هدقاقز زامقح : لاثم کند

 ک هدنلاصتا هللا قانوق روکذم و كرتشم هد

 قانوق هللا هاخ روک ذم راود ر ناک ا

 ی هه ر ين هدي واوا رام هينا

 . ردحجصو مدقم نالوا كراشم هدقانوق هدقدناص هنینجا

 یحاص هاخ نالوا كراشم هدراود روکذم هسردیا ملت وا

 یسهلج كنهکس هلها هجندپایلست هدوا روا هعفش نوجما

 .ىلاثلا بابلاف هیدنه رلرولوا عیفش هبوسلایع

peا هدام ۵  

 كرك ةعفش ببس . زاملاق لحم هبهعفش هحنفلو هعفش بس
 .نوسلوا راوج لاصتا دل کو نوسلوا هطلخ هدعس» قح

 یصاخ برش قحا :لاثم ۱ هنشیدلوا هطلخ هعفش بیس

 لوا (ینرش قحا) كنهچتاب روکذم (یحاص هجناب رب نالوا
 روکذ م (هستاص ینهجنب لوا زکلاب هدیویمناص)) هلیب هلبا هجا
 فالوطندنزبس برشقح (رانلواطباخ هدنبرشقح) كن هچتاب
 نکیا برش قح هعفش ببس هکنوچ (.زامهلوا میفش) قترآ
 . زاجلوب ید ببسم هجنیهلوب ببس

 هکهلبوش (.هنلوا سابق کوب ید صاخ قیرطا :لاثم ۲

 زکلاب هدبویماص یقیرط یحاص هجاب رب نانلوب یصاخ قیرط



 ۱ ها ۹8ت

 قح رانالوا طباخ هدصاخ قبرط روک ذم هسااص ی هجا لوا

 .راتشدر زامهلوا میفش ییالوط ندنتهج برش

 یمهعفش قح یالوط ندقلوا قصالم راح الثم اما

 7 . رولوا تات

 ی هناخ ا ر : لاثم ۱ هنغیدلوا لاصتا هعفش بس

 نالوا عفش هیراوطا بح بولوا یسوشهوق طقف بوئاص
 یتهحو هدهسکاص هحالوط راود نانلو لصتم هنلزنم كا

 او ردفوب یسهعفش قح تیک زا وقل ا

 هدتىراوج هحنلاق عیلا لاصتا بولوا هللا راوج قاقحتسا

 .قاب هنسهعاخ كبانک وب .زالاق

 ال وا عيا یرادقم نالو هحل وط راود روکذم :لاثم ۲

 ین قابهدمب ەد ەستي ملتو هبه هب هسمکق ح هلوا یرتشم زارف ال ادعت

 . رج الاعمج زما نایرج هعفش هسلاص

 هی هدام ۱۰۱5 ]2

 هليا برش قح ینی (.دددقم هقرط قح «برش قح)
 یراعامحا هدهسا یواسم هدهعغش باسا هدنتشکنآ قبرط. قح

 . ردیا مدقن هنیرزوا قیرط قح برش قح هدنلاح
 اعم هللا قیرطقح هدمه برشقح مه (هجابر, هیلعءانب)

 یرب رکیدو هدنصاخ برش قح كنآ هسمیک رب هدیواناص)
 قیرط قح یحاص برش قح هسلوا طیلخ هدنصاخ قیرط

۰ 

 هدوک هلوق 3 رکید (.رول وا حیجر و مردن هنرزوا یحاص



 تم ۷۷۵ تب

 ردشعارایتخا یلوق یلوا هلجم هدهسیا مدقم هبرش قح قیرط
 . راتم در

 مچ یا لصف 3
 ( ردهدنناس هعفش طارش )

 ناس الاحا هدنحرش یاونع تلا باب هعفش طلارش

 یراضم ندهعست طارش نانلوا ناس هداروا . یدشلدیا

 . ردقحهنل وا لصه و حاضیا هدارو

 هی هدام ۷ ۱

 (كلم) عوفشم یسجرب .ردراویطرشییا (كعوفشم)
 ادوصقم هعفش یی ( . ردطرش یسلوا راقع إل یسحنکیا و

 ادوصقم هعفش هدیالوقنم اما بولوا یراح هدرامع كلم قحا

 یراح هعفش یخد هدنالوقنم اعم هراقع ردقه .زالوا یراح

 "یضارا «راقع كلم . لوالا باسلا ىف هیدنه هدهسلا رولوا

 رادو مورک عقاو هدضرا كلو هصع و هبجارخو هبرشع

 رب هسمک رب مکه تن . ردرابش یک هجابو توناحو بو رو
 هراحشایعب هلعضاوم و هلمل وصا یراحشا عفاو هدهک ول ضرا

 یراج هعفش هدنو هبشا ارتشا رار هلضرا یندنلوو سورفم

 . تنم ردو لوالا بالای هدنه رولوا

 یندولع هیلعءانب بولواهدقعل وا دا لوقنملاربغ ندراقع

 یتیرط كولع و هکولو . قاب هبهدام ۰۱۰۱۱۶ .ردلخاد هدراقع



NRهتخ  

 قحتلم هراقع ینالوط ندرارق قح ولع اریز .هیلوا هدلفس

 ندنسهلوارکذ قرهلوا قلطم «راقع .راتم درو ررد رذشلوا

 هسرعیسجو قانوق .نوسلوا تمسق لباق كرک هکرولیشالک

 کیا ینی ۰ یک ربو مامح ءنوسلوا تمسق لباق كرکو .یکا
TEوع نطادقع منع 4ی زر  

 ررض هعفاشلادنع اما .ردشمنلبف عورشم نوجا ییفد كراوج

 تمسق لباق ندنخادلوا شمللیق عورشم نوجا فد ككتمسف

 .یقتنمردو ره الا عمو هباده زالوابحاو هعفش هدراقعنابلوا

 یراح هعفش هدراقع نالوا تمسف لباق و یدعا

 عیب هللا یرتشم هدهب هدب واسناص ییصن زکلا لراقع و هحن وا

 ندیا تباصا هنسهصح كنيرتشم قجنآ عیفش رلهستيا میسقت

 .ردقوبقح کما ضقن یتمسق هح و بولیبهآهعفشلاب ینمسق
 یذاحهعوفشم كرک روک ذممسق .قاب هنحرش هدام ۰۶

 قصالم راج كنهسمک رب هکهلیوش .نوسلوا كرکو نوسلوا
 ندقدلناص ییباش فصن كراقع یتیدنلو عفش هلسس قلوا

 كنیرتشم مسقتلاب یروک ذم راقع میاب هلا یرتشم هرکص
 هس هتشا تباصا تهج نانلوا رواحت هپ عوفشم هنسهصح

 . هباده رولسهدیا ذخا هعفشلاب ین هصح لوا هنن عیفش

 هدنیفس ) ینالوط ندنمدع كنيناث طرش ( هبلع هاب
 هدهینباو راحشا نالیدیاعسب قدلوا زکلاو (هدنالوقنماسو
 ادصف هلس هسلتاص هلا رارق قح راحشاو هشا هدیاعورنمو



۹ 
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 سابقلا فالخ ىلع هدراقع هعفش ارز .زالوا یراج هعفش
 رغ هيا قالا هراقع كلوقنمو شلوا تباث هللا صن قرهلوا

 كراوج ررض ماودلالع هعفش هک هلتهج وش . ردشهو زاج

 یهدراقعهسیاررض هدلوقنم بولواشمنلبق عورمشم نوجما ییفد
 ر الثم . قاب ههدام ۱۵» .ییللز ردنکد ماودلایع رک

 رکید هرزوا كمروتوک بوسک ین راجافآ یهدنسهصرع هسمیک
 ۳ وه رز هاو یواعب a هفت
 یراج هعغش هتب هدقدناص قالطالا لع دوخاب هرزوا قلوا
 . قتنم رد ردندنالوقنم رانو ارز .زالوا

 هدهسلا زالوا یراح هعفش ةلاصاو ادصف هدنالوقنم اعفاو

 7۹ هک هلن وش ,.رولوآ یراح هعفش یخد هو راز آ اهن هراقع قحمنآ

 یرلجافا نانلو هدلاصتا لاح هراقع یرتشم هدقدلتاص راقع

 .قاب هبهدام «۵ع» .رولسهلا هعفشلاب ید ین راشع كراجافآ و
 روک ذمو بلا را حشا کهدنرزوا یهصرع رب هی الثم

 مر ور درام نهدوراما كنزا راخکا
 هعفشلاب ینهصرع عیفش هدقدلا نوناص هللا مرصت یلوخد

 هدیویعالیوط یک ینجهلا ینهروک ذم راجشا هدکدتیا ذخا

 عرب مکه تن زولس هل یخد یراعا ناللو هدنرزوا راحشا

 E یهدهصع نیا هدندب ءارتشالادعل ین هصع کده

 راشم نالوا شماعالپوط ییهصرع وب عیفش هدکدریو شه
 یراعا اب یراحشا یرتشم طقف .رولیهدیا ذخا ربارب هلبا



 س ۷٩۳ س

 هدنحرش هدام ۱۰26 یمکح كنو هسا رونلو شما كالهتسا

 .دوعسلاوبا رونلوا لصفت

 «تالوقنم نالوا یراج هعفش اصت هکردسللوا مولعم

 یراح هدهلصفم تالوقنم اما بولوا هلصتم تال وقنم

 هل ساشا YEE ی هناخ ر AAT هک هل وش .زالوا

 نی ی هناخ عیفش هدکدشا اررشا هن وتلآ ردو وش رار

 یک یاواو تاشورفم هدهسیارولسهدبا ذخا هعقشلاب لس هصخ

 ٠ .هلوا تمجایم هنحرش هدام«۱۷۷» .نعهدیا ذخا ییایشا
 "یضاراو هدراقع فو یا ندندقف كلوا طرش (و)

 هدقملوا فرصت اکرتشم هکهلبوش (.زالوایراج هعفش هدهب رما

 یتسهصح یر, ندراکبرش هدهفوقوم تاراقع واشراحا نالوا

 رکید هدکدشیا غارف هرخآ نیزسقلوا ىذا كکيرش رکید

 یسدلوا شمرو كهل غورفم هلملوا رادهصح درحم كکی رش

 ندهل یهصح لوا بوریو ههل غورفم یعارف لدب

 . ضەبد مردیا غرف ارجو ءاضر الب

 اعیاش هراقع فقو رب هلبا نتراجا هسمک کیا كاذک

 ولاا باح ا یسرب ندرانا | نکیا راف راف مصتم اکرتشمو

 لولحم یسهتصح ندرا_ةع لوا بودبا تافو هدلاح ییادلوا

 ضيوف هرخآ هلبسهبلثم "هلحیعم ینهلولحم هصح یلوتم هدقدلوا

 شمریو كضوفمهیسح ال وا كيرشدرج» رادهصح رکیدهسایا
 ندنآ ءاضر الب یهصح لوا بوریو هبودنک یهلجعم یفیدلوا



 هس ۱۳۳6۵ س

 فرصت اکرتشم كلذكو .فاقوالا ماکحا نعهید «مردیاخرفت
 یزبندرلکرتشم ینسهمیاش ٌهصح یهدیربم ضرا هعطقر, نانلوا
 رادهصحد رحم ر کید كراشم هدک دتا عارف هزکیدرخ الا ندا الب

 بوربو ههل غورفم یعارف لدب ییدرو كهل غورفم هلقلوا
 "یضارا اعقاو .زامهلا ءاضر الب ندهل غورفم ینهصح لوا

 قح هلا هعفش هدهسا راو ناححر قح لدب هب هعفش هده ريما

 كنو هکرددوحوم قرف هلا هلال روص هدنسهرا ناحجر

 .ردروک ذم هدرتا مان یضارالا نون ال دیدح حرش یناللصفت

 مگ هدام ۱۰۱۸

 .ردراو یطرش یکیا یک عوفشم ( یخد كه عوفشم )
 (.ردط رشیسلواراقع یسیجنکیاو عیفشلا (كلم) یسیجنرب
 رب ندشیدلوا طرش یسعلوب هدعیفش دیو یلوا ضوبقم اما
 شا ضبق ندشیاب زونه طقف بودیا ارتشا یراقعر هسمیک
 هراقعو هسمک لوا هسلتاص راقع رب هدنلاصتا كن آ هلس هسلوا

 . رولوا عیفش

 هدقدلناصراقعرب هدنلاصتا هناخ بوصفم یکهدبصاف دی مکه تن

 بصاغ طقف بودیا تیاعر هلیماع هبهعفش طئارش هنم بوصقم
 هدنروصینیدنلوب رکم ینکودیا کلم كبنم بوصغم هناخ لوا
 هدکدتنا تانا یفیدلوا کلم یدنک هناخ لوا هنم بوصخم

 .رابا ذخا هعفشلاب یخد یراقع یک یجهدیا طض یهناخ لوا

 نت هبصاغ هسیا ضهدیا اعدم تابناو



 ل

 بس ۷۲۵6 تب

 راقع كلمر) یالوط ندندقف كطرشیجحنرب (هیلعءاب)
 ینفاو دوخاب (یسلوتم كراقع فقو نانو هدنلاصتا هدقدلتاص

 كلم لوا (یرصتم) نیتراجالاب (دوخا) یبیلعفوفوم دوخاب
 (.زامهلوا) ردتقم هطبضیلوتم یروک ذمراقعو (میفش) ءراقع
 ةعيدو هدندب كن آ هدبویلوا عیفشلا كلم رادقع لوا مکه تن

 هب عوفشم نوجما رج اتسم اب عدوتسم راقعو هل و ةراحا اب

 ضعب راد اکو هدنحرش یناونع ثلاث باب .ریمالاعمج زامهلوا

 . یدشملبا روص تاحاضبا

 هدقدلتاص راقع كلمرب ینالوط ندنمدع كطرش ینکیاو

 هنسک نانلوب یمانب كلم هتنرزواضرا یربم ا فقو هدنلاصتا

 . قاب هبهینآ هدام .زامهلوا عیفش هراقعوب

 یک ینجهیمهلوا عوفشم لوقنمو فقو « مالک ةصالخ
 . حبق زامهلوا ید هب عوفشم

 چکا هدام ۹ زس

 راجشا كلم یهدنرزوا هبریما "یضارا دوخاب رب فقو )
 ینیدنلوا ناس هدهدام ۱۰۱۷ (قرهلوا هدنمکح لوقنم هشاو

 یخد ( هدرانوب )ل یک ینیدلوا یراح هعفش هدنالوقنم هرزوا

 ینجهبم هلوا هب عوفشم (.زالوا) عوفشم یب (یداج هعنش)
 ماودلایلع هدانب یهدرانوب هکنوچ . لوالا بابلاف هیدنه یک
 ندکمریو یلثمرجا كرر فقو یحاص هینیا بویلوا اف قح
 هده ریما "یضارا یک یجهلبریدتبا عفر یسانب هدکدتیا عانتما
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 یسانب هدنروصیبدل ریو لدب نانابق نییعت هلیمان نیمز راجا
 . ررد رولپریدتبا عفر

 اعاشمو نانلو كلمیمانیو فقو یسهصرع هسمکرب الثم

 یرب ندرلکرتشم ینسهعیاش ٌهصح یهدراقعرب نانلوا فرصت
 . ضعهدیا هعفش ذاخحما رکید كراشم هدقدناص هب ینجا

 اف فال ورک« سوره ردوا یر را مک هتنآ
 . نسهیلبا هعفش ذاخما یسوشموق هدقدلتاص غاب

 كنءهروک ذم ها یایرج كنهعفش هدنسهشا همرکم "کم

 یالوطندنعبدلوا یتتسم هسخو بولواییم هنلوفیسلوا كلم
 . كلذ حاضیا یواطحطلاقو یقتنمرد ردلکد

 وللثم هبنبا نانلوب هدهرکتحضرا دوعسلاوبا یحراش زنک
 هعفش هدنو قرهلوا قحلم هراقع انب نانلو رارق قح هدضرا

 یاس وش كپلاراشم هدهسیا شملیا نایب یغجهلوا یراح
 .ردکرک هسوارابتعا ناباش هلغلوا فلاخم هنیراحش رصت كناهقف

 چچا هدام ۰ >>

 یهدنرزوا راحشاو (راحشا یهدنرزوا «هصرع كلمرب)

 اعت هرب هدقدلناص رارب هللا زل تاعورنمو ( هاو )ل یسهویم
 اعس ( هعغش یخد هدهشاو )ل تاعورمو راعاو ) راحشا

 . قاب ههدام ه٤ ( . رولوا یراح)

 ارتشا یضرا كلم هکر :هعفش نابرح هدراعاو راحشا

 هسر,وشع بوبویب راغص راجشا نانلوپ دوجوم هدنآ هدیودپا



n ۷ 

 ۱۰۱۷ .رولآ راز هلا ضرا یراشع هدنهیراجافآ مه میفش
 . قاب هنح رش هدام

 هدنرژوا یضرا كلم هسمنکرب :یورج كنهعفش هدعرز
 برقت هک اردانیک |نکیا هدندب هدیودیارتشا اعمهلبانیک !عورنم

 نالو هدیرزوا زونه یضرا لوا عفش ها كاردا یتحو

 . ردبا دا هلا نکا

 عرز كرهدیا ذخا هعرازلاقی رطبیضرارب هسمیکرب مک هتن

 یضرا « عرانم نکیا لشي زونه بولوا تباث تاعورنم هلرب

 هرکص ندقدلا نوناص اعم هلسهصح كضرا تحاص ندعرز

 مدعرز فصا یکی نجهل وا تباثیسهعفش هدضرا هسقیج عیفشرب

 یخد « هدمسق نانلوا ارتشا ندنآ نکیا دناع هضرا بحاص »
 بالاق هیدنه عدزلا كرد یتح ذخآبال نکل .رولوا تبا هعفش

 رک هدناتک غا یالصفت كنو . نماثلا

 هنر زوا هص رع كلم (E :هعفش نارج هد هک هشا

 نمرکدحیفش هدکدتیا ارتشا هلبعاتمو هلب رم یواو ینهرکدینبم
 راو اریز ردا ذخا اصم هلیسهکم تالا نمرکد یوا

 یرایش نالو لیانمو بکصریغ اما. ردمبات هنیوا نمرکد
 لیا بویلوا بکیمالعار2 كانمرکدززکلاب .نمهدیا ذخا
 . ردراو یقح هذخا كعبفش یخد ی آ اناسحتسا نکیا

 با هک ص تالآ یک یریغو رودق یمامح هسمیکرب مکن
 اما بولس هديا ذخا هعفشلاب یرلنو ید عیفش هسنیا ارتشا



kl easمس  

 ندهروفو یرالامشر ماحو رالعت .نمهدیا ذخا یرلت ال وا لبانمع

 هدنروصو .لوالا بابلاف هیدنه یکراساطصوصخم هذخا وص

 بودیا ذخا هاسهصح ندنک یەک سم تالآ هلا راقع عیفش

 . قاب هنح رش هدام ۰۱۰۱۷۶ . رولاق هب یرتشم رلهک ص ربغ

 دوجوم هدعس نح نوجا قلوا یراح هعفش هدنالوقنم

 یخد هدنالوانداحندنکل ودنک عییلادعب .ردلکد طرش یسلوا

 یهدنرزوا ین هصیع یرتشم هکهلبوش . رولوا یراح هعفش اعبت

 راحشا روک ذم نکیا هدندی یرتسشم هدبولآ ربارب هلبا راجشا
 دخا هدکل رب هلبا شع یراحشاو ینهصیع عیفش هدکدرب و شک

 ۰ هانک ردیا

 مرصت یلوخد هدعیب نبح كعيد هدقدلناص ربارب هدهلج
 "هاصتم عباوت یک هینباو راحسشا اریز .ردلکد كد هدک دادیا

 هدهدام ۲۳۲ ینحهلوا لخاد هدعس رک رغ نم كنهرقتسم

 دقو هکردکعد هللا دقعرب كعد رار هکلب .ردشعلوب حرصم

 هدضرا هسمیکرب هکه بوش . روینلوا زارتحا ندهینآ هلئسم هلبا

 هدهستیا ارتشا هرزوا كنا مدهو علق ینانب اب یراجشا عقاو

 عیفش هسنیا اقا هدنا یهشاو راحشا بولا نوئاصیضرا هدعل

 عیب هجورآ هوا هسخوب .رولیب هلا هعفهلاب یضرا یتا

 . لوالا بابلایف هیدنه زامهلا یهینباو راحشا نالپدپا



 س ۷۳6 بس

 هلوخد امت هدهعفش كراحشاو هشا

 هام عرفته

 هشاو راحشا هلغلوا اع یلوخد هدهعفش دلراحشاو هشا

 هلنا نم عم ه-سرلبد عفش هسزانو هسوروق دحا عنص ريع نم

 نانا دوخا ناوروق هسخو . ردیا كرت هسرلید .ردیا دخا

 رانوب هکنوچ .نمهدیا لبزتت هصح ندنم نوجا جاغآ و هبنبا
 هححوم هدام ۲۳ ندشدلوا لخادر ذرعنم هدعسو حیات

 1 هافک زالوا یسهصح ندنع

 ینەص رع هسراید عفش كا ضه یانب یرتشم اما

 هللا فالتا اش هدردقو ارز . ردیا ذخا هلیسهصح ندنع

 هدنروصو . هاده رولوا یسهصح ندنم ندنشدلوا دوصقم

 مس هسراتمق یهدفس دقع تقو كناسو كضرا عسیه نک

 رابا ذخا هعفسشلاب هللس هصح ندنع یضرا حیفش قرهلل وا

 . هیافکو یلیز

 تالوقنم نانو یقح هذخا اعم هراقع هعفشلاب كعنفش

 ندنذخا هعفشلاب كععضش اما .ردنالوقنم ناشدیا لصف ندراقع

 .زالاق تح هذخا قئرآ كميفش هسیا رولوا شلدیا لصف لوا

 شعب ناللو هدنرزوا یراحشاو ینهصرعیرتشم الثم هک هل وش

 زا میتش هسل زا شمالتوطیشج هرکس ندقداآ رار
 راص تبح دخالا تفو راقعلل اعم قبب | هال . زامهلا یشع و

 هافکو هباده ءذخأب الف هنع ال وصم
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 هلا و راجسشا) قرهلوا زسه صع ىع ( زکلاب اما )
 رارف هدرانو ارز ٠) زالوا یراح هعفش هدنروص یه دلئاص

 قحضرالانودب رانو . هیاده ردندنالوقنم رنو ندنفیدلوا
 هدام ۱۰۱۷ یشدلوا یراح هعفش هن ید هسلتاص هلبا رارف

 یم اد هن هدکدلدیا عیب هلهجووب اریز .یدیشلدیا نایب هدنحرش

 .رولوا لئاز هیاقلواقرتحمو مدهنم ابو قهوروق جانا بوبلوا
 یساقوف كناس رب هرزوا یشدنل وا ناس هد هدام ۱

 یراح هعفش اظ هشدل وا تراع نددرح یانب هدقدلتاص

 هدیناتش كنناقوف یسلوا یراح هعفش نکرولک مزال قمالوا

 ینیدنلو یقح كملبا اشنا اددحمیخد مادمالادعبو یرارفقخ

 . هاده یدسا قاحتلا هراقع یاقوف هلتهح

 چا هدام ۱۰۲۱ قح

 سو هلقا نانلو هدنمکح عیو (عم دقع قحا هعفش)

 (ملبا) هیلام هضواعمیکحلص عاونا ضعبو ضوملا طرشب هبهو
 عوفشم رافع یی ( . رولوا تبا  هبلالا هضواعلا دنع یی

 كسرتشم هکولو هدنفی دقح ندنکلم كکلام هدنلب اقمیلام ضوع

 قرهیلوا هدنلباقمیلامضوع اما بولوا تباث هلیب هسمرک هنکلم
 یک هبه نوسقبج ضوعالب كرك هدقدقبج ندنکلم كکلام

 نددم مدو هراحاو رهم نوسقیج هلا یلامربغ ضوع كرکو
 تبا هعفش هدنو ارز .زالوا تبا هعفشیک قمنلف لش حلص

 . هفلا هلیتمبق بولک مزالیسلآ اناج اب هلبتميق اب یا عبفش هسلوا
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 كلام هلبتمیق نالوا كلام هراقعلوا هک هلتهجوش .ردقو ناکما

 نوسلیب هلآ هلبتمیق ینآ عیفش کیدملوا . ٩۵۰ قاب هبهدام .
 بولوا عربت قلآ اناحم هکهلبسوش .ردقوب ناکما ید هغملا اناج

 لوالا بالای هبدنه ردلکد عورشم ريج هعربت .

 ٩2 ندنرکذ قرهلوا قلطم یظفل عیب : یجاضیا كميب

 نوسلوا حبح كرك روک ذم عیب هکرولیشالک [ یم هبهدام
 حس شلوا عطعقنم ییح ثكکلام هحنحوم هدام ۲ دل رکو

 زکلاب كرکو نوسلواتاب كرك ع يبو .رهنالام نوسلوادساف

 كرانوب یی . نوسلوا هللا رایخ شمنلیف طرش نوجا یرتشم
 .رولوا تبا هعفش هدنسهلح

 هدهسیارولسهدیا هعفشذاختا میفش نکیاربخم یرتشم یدعا
 هشا لاطبا یعس هلسس یرابخ یرتشم هعفشلاب ذخالالق

 ندنلصا كعيب خسف و اریز . زالاق یسهعفش كعيفش قنرآ

 «ببس هدنقح عفش هلعءانب .ردلکد هلاقا هسخو بولوا یفر

 : زالخل وا مدعنم ندنلصا

 هدراخ تدم عیبم هدننروص يلرخ كس رتشم 0

 كلم هسبا هعفشلا قاقحتساو هنغیدلوا لخاد هه یرتشم كلم

 هعفش هدهراعتسا و هراحا دّقع یم اکو و هغد لو هل رامتعا

 هعفش هدر دقت یشهدل وا رب یرشم هروک هنفیدیلو یراح

 ؟ یلما لوا یراح

 عنام هنلاوز كکلم ندسیاب يلرخم كنبرتشه « باوج
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 کیم زلروک .رونلیق انب هعیاب كلم لاوز هنيا هعفش بویلوا
 عیفش هسقیا بیذکت ییاب راکنالاب یرتشم و.رارقا یعیب حیا

 كلم ءان هتنراکنا ردقه .رلبا ذخا ندعیاب یراقع لوا هنب

 هدام «۵۰» .رددوجوم عیاب كلم لاوز هدهسلکدتبا یرتشم

 ةعفشل انا طوسلا فو .دوعسلاواو هیافکو هیاده قاب هنحرش

 .. ءرهوج یرتشلا كله لبق عييلاب بحب
 هدکدتیا ذخا یعوفشم عیفش هدرابخ تدم هدلاح وش

 رابخ بولوا مزال مس هلتهجینجهلاق زجاع ندعببم در یرتشم

 . هبادهو هیافک زملبا لاقتنا هعیفش روکذم

 هدنآ ندنفجهیلوا عطقنم یتح كکلام هدافولا عيب طقف -
 «افوعس» هلماعم عیب زمعس» عاب هدنروصو .زالوا تباث هعفش

 هدنقح مش كزوسو هشاقیدصت یخدیرتشم هدیود «یدا

 زوس هسردیا عدا یکودیا یطق كعب عیفش بویلوا یریثات
 ربثک عییم . هنلوپ لیلد هنغیدلوا ءافو كعیب هکرکم . ردکنا

 هدلاح وب .یک قملتاص هلیاشحاق نبغو لیلق نم نکیا همیقلا
 ردقو EG كعيفش هدلاح وا بولوا كنيرتشمو میاب زوس

 . رشاعلا بابلاق هیدنه

 .ردهدنمکح عیب هدهعفشتوبث یخدهلاقا :یحاضیا كن ها

 ناف هد وا ضىقلا لىق الياف ءاوس .قاب هنحرش هدام ٩

 ًادتبم كلم مكح ىلع عيابلا ىلا تداع امال ةعفشلا عیفشل
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 ءارشلاک كلذ راصف هاضرو هلوبق کلم یف تاخد اهنا یرتالا
 . ههوح هنم

 هدکدتیا عیب هيهنسک رکید یراقع رب هسمیک رب هلتهج و
 عیفش هسنلوا هلاقا عيب هرکصندکدتیا ملسست ینهعفش یعبفش
 عیفش ءانب هبهلاقا وب هلفلوا هدنمکح دیدج دقع هلاقا وب هدنقح

 . راتشدر رولسهلا یراقع هعفشلاب

 یراح هعفش هدراقع, نانلف لام سار :یحاضبا كملَس

 قملوا اطعا راقع رب مولعم لباقم هپف بسم هکهیوش . رولوا
 . رولوا یراح هعفش هدراقع روکذم هدقدلل وا لس دقع هرزوا

 هلی هستیا ضقل نیفرط یملس دقع قارتفالا و يلستلادمب یتح
 خسف هدنقح میفش اریز . رولیبهدیا ذخا هعفشلاب هن عبفش

 راقع هدسلحم یدلدیا لس دقع اما . رددیدج عیب بویلوا

 ید هعفش یک یغیدلوا لطاب لس رلهسنیا قارتفا نیدلدیا ماتت

 . والا بالا هب دنه قاب هبهدام ۳۸۷۰ .رولوا لطاب

 ای۵ هدر هدام ءو : یحاضبا كضوعلا طرش هبه

 ندنساوعد ناعم لام رب : یاضیا كحلص عاونا ضع

 .ردهدنمکح عیب هسرولواعفاو هنرژوالام رک !حلص رارفانع

 هدربدقت ینیدلوا راقع هیلعحاصم كرکو هنعلاصملرک هیلعءانب

 رولوا عقاو هنیرزوا تعفنم رک او .روآوا یراج یماوعد هعفش
 هعفش هسلوا راقع هنعاصم بولوا دبمکج مراحآ هبا

 . زالوا یراح

۱۸ 



— ۷۷6 — 

 علص توکسنع دوخاب راکنانع ندنساوعد نیعم لام اما
 صالخ ندنع هدنقح هلعیعدمو هضواعم هدنقح یعدم قلوا

 نایرج هعفش هدراقع نالوا هلع طعاصم هلغلوا هعزانم عطق هلبا

 هسنج نم نکی) اذا همعز یف هقح نع اضوع اهذخا هنال . ردیا

 هنالهب یعدملا ضع یلعحلصل انکی م اذایا . هیاده همعزب لماعیف

 .رهنالاعمعو هبافک ةعفشالف همعزیف هقح نبع اذخآ نوکی ذثنیح

 ۱۵6۸۰ ۰ زما نابرج هعفش هدراقع نالوا هنع لاصم اما

 راکناب اهنع لاص اذا هلال . قاب هرلهدام ۰۱۵6۰ و ۱۵6۵ و

 اص اذا اذکو کلم نع لزب | انا معزب وهف ہدی یف رادلاقب

 بغشل ًاعطقو هنیمل ءادتفا لالالذب هنا لمتحم هال توکسب اهنع
 هنال رارقالاب اهنع طاص اذا ام فالحب احرصرکنا اذا اک همصخ

 هطرش نودب تشالمكحل ا نال . رهن الا عمحم یعدملل كالملل فرتعم

 یعدلاماقمموش عمفشل انکل و هطرش دوجویف كشل | عم تش الف

 فلحوا هيلع ىعدملل تناك رادلانا ةنلاماقا ناف ةححلا ةماقاف
 . لوالا بالاق هیدنه هعفشلا هلف لکنف هبلعیعدلا

 ماکحا بترتم هیهعفش توب
 كنيرتشم هحنلوا تبا هعفش نوجا عیفش هلهجو هدامو

 . ردراو یتح كعيفش کما ضقا ینفرصت عیج
 دوخاب میلست و هبهاب عیب هرخآ یعوفشم:یرتشم هک هلیوش
 عامسایعسب ارخّوم عیفش هدهستیا ذاحا هربقم اب دحسم اب فقو
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 رریدتباضقن یهروک ذم تافرصت كرهدیا طبض هعفشلاب هسلیا
 ۰ ةدایزب هح

 رکید هشوغ زوبچوا ی راقع كلمرب هسمیکرب هیلعءانب
 رکید هشورغیللا زوبچوا یخد هسک واو ملستو عيب هب هنس
 نالوا عیفش هراقعلوا هد نمک دتا ملستو عیب هصخشرپ

 هعفش ذاا هدنآ ییدتبا عاتسا یییب بولک ندرخآ راد مدا رب
 مدآ لوا یروک ذه راقع هحندیا تیاعر اهماع هنطارش كرهديا

 هشورغیللازوبچوا هسراید ندهنسک وا هشوضزوبچوا هسراید
 زو چ وا عیفشیعب هدلاحو و .مج نا یاواق رول ندصخشوا

 ندهتبم وا یشوع یللا یخدصخش وا هنا ندهنسک وا هشوغ

 .سماا باسلای هب دنه ردیا دادرتسا

 هیرتشم هسیارتسیاقلآ هعفشلاب هلبا هبالواعسب عیفش طقف

 عیفش هدنبایغ كن هلفلوا طرش یروضح هدهک اید كلوا
 هعفشلاب هلبایناث عیب عیفش اما .نمهدیا همصاخم هلبا ینان "یرتشم

  ؟یرتشم بولوا طرش یروضح كلوا "یرتشم هسیارتسبا قلا
 .رو زلالحمانم بدنه رولسهدیا ذخاو اعدا ندمنات

 ثاربمو هقدصو هه هکروبلوا تراشا هلسهراع «قجحمآ
 هدهدام ۱۰۲۳ صوصخ و مکه تن . زالوا تباث هعفش هدنصوو

 ۱ 1 . ردح رصم

 هلیس هلمح هبل الا هضواعلادنعیسهرابع هلا عيب دقع ی هد هل

 ناس هدهدام ۱۰۰۸ هعفش باسا هک ردوشیدس كنسملوا رمت
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 هیادهردلکدندهعغش باسا عیب هسخو بولوا تالاحنانل وا .

 باتسا هسخو بولوا ندهعفغش طارش هبلام هضواعم یی

 ردلکد یر ندهعفش . 1

 هی هدام ۷۲ رج

 توب ضبقثا دعب ( ضوملا طرشب ) هحیحم ء ( هبه )
 هاهنا هده یا هبه ءادتبا اریز ( ۰ رد هدنمکح عیب إلآ هدعقش

 .یدشعل وا حاضبا هدنح رش هدام ۵ مکه تن باده ردعس

 هبه اکسس یلاموب هرزوا كمربو ضوعرب هوش اکب ین
 .رولواضوملا طرشپ هبه « دقعوب هدکدلدیا هبه دقع ود مدتبا
 هدقدنلوا هه دقعوند مدسا هته کس هشویغردفوشیلامو اما

 هدام ۸۵6 هلبا هدام ۳ . دوعسلاونا رولوا عس « دقعوب

 . قاب هنح رش

 دوقلا حاضبا

 طرش « هدساف هه اما .ردهحبح هبه دوصقم : هه ۱

 هک رب کوش زاوا تبا هقفش هد هلس-هسلاول ضاوقلا

 فسو یادنع هدکدتساههه ضوعلاطمش ینراقع كني دلوریغص

 ینسهصح یهدقانوق رب هسمکرب میکهتن .زانواتباث هعفشو حر
 هعفش و چب هسل وا عقاو ضاق هدیودیا هه ضوعلا طرش

 .لوالا بالای ههدنه زالوا یراح

 دوصقم ندضوعلاطرش هه یدنو :ضوعلا طرش ۲

 مدام ۸۱۸ هکردهبه نالوا طورشم یساطعا كضوع هدههدقع

 ی



 بوهوم لام هدهبه عو وب یدک .یدشلدیا ناس هدنح رش ۷ ۰

 ههل بوهوم كرەديا ذخا هعفشلاب یآ عیفش هدقالوا راقع

 هدب وبل وا ندنابلثم یکیجهدا اطعایلثم هسیا ندنابلثم ءضوع

 دوعسلاوبا ریو هل بوهوم عیفش یتمیف كضوع هسیاندنایمیق
 یک ینیدلوا راقع بوهوم لام . (۱) قاب هنحرش هدام ۳۷

 اف هدضوع هدمه هدیوهوم مه هحل وا راقع ید ضوع

 ضوع ینسهزافم نالف هتسودنک هسمکرب هکهلیوش .رولوایراج

 هدنیضوع كرءهدیا هبه هبهنسگ رکید ینسهناخ هلیطرش كمربو
 هدهزاغم یک ینجهلوا تبا هعفش هدهناخ هدقدلوا عقاو شباهت

 یتمیف كنهزاغم نالا هعفشلاب یهناخ . رولوا تبات هعفش یخد

 ءرابا اطعا یتمق كنهاخ ندا ذخا هعفشلا یهزانمو

 یو كنهعفش هدضوعلا طرش هبه یی :ضباقتلادعب ۳

 هسمیک رب هیلعءانب .ردطورشم هلیضبق كضوعهدمه كيوهوم مه
 كلمر هش کید هلمط رش كما هه شویغ كس هنسودنک

 هل بوهومو یشورغكس بهاو جن آ هعفش هدکدتبا همهی راقع
 هللا هدام «۸۵۵» . رولوا تباث هدنکیدشا ضق یراقع یخد
 تباث هعفش هلیضق كننضوع دحا زکلاب هسخو . قاب هنحرش

 بلط هدضراق تقو هعفش هدضوعلا طرش هبه ىح . زالوا

 ضوملالثع بج ااف بوهوملا ف تبحو اذا ةعغشلانالما م (۱)
 رادلا ةميقب .دوعسلاولا ىهثا رادلا ةميقب تبجو نكي لاف لثم هلناکنا

 .یدلدیا هجرت هدلولوا هیلعءانب .رولک مزال یسلوا ضوملاةمیقب هنلدب



Aدا  

 : هدنکیدادباضیق نیضوعدحا زکلاب هلتهجوب .رولکمزال كلدیا
 رکید بولوا لسطاب میلست وب هلیب هستیا میلست یبهعفش عیفش
 . رولسهدیا هعفش ذاخحما هب عییفش هحیالیدا ضف ید ضوء

 ءادتنا هبه هال اعماش هضوعو بوهولا نوکیال ناو دیالو

 . قتتم ردو دوعسلاوبا

 ییراقع رکید اب ( ینسناخ كلم هسمک رب هیلع ءانب )
 لست و ضبق یخد یضوعو (میاستو هبه هرخآ ضوعلاطرش))

 دوخا یطاخدوخاب ییرش هراقع رکید ا هب هناخ لوا (هشا)

 هرز وا ین دنل وا رکذ هدالا هد ( رولوا عسفش یتصالم راح ژ

 ا لب هرب یشیق ادق تقوا یا تاضوع: میل
 .ردبا دخا هعفشل اب ییوهوم كرهدبا

 دیگ هدام ۱۰۲۳ =

 تیصو و ثاربمو)) هقدصو (هبه) طورشم (ضوعالب)
 ءرخآ ) هدنلباقم یلام رغ لدب یک رهم دوخاب (لدب الب یک
 "هلدام «هعفش ارز (.زالوا را هعغش هدراقع نانلوا كلم

 ناس هدنحرش هدام ۱ یبس کر دشمنلىق عورمشم هدهبلام

 . اتك یدشلدیا
 دوبقلا حاضبا

 .یدلوا دافتسم ندهفن | هدام یسهداف كنو :ضوع الب ۱

 قحهاص اتم کبد ینسهص ع كلم هکر هدیروصوت

 هسمک لوا نوجا یسمامهدبا هعفش ذاا یتصالم راح هدقدلوا
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 كنقصالم راح و هدنشیع نوشرآ مرا الثم ندهصیع ر وکذم

 ملستو هبه هبیرتشمو زارفا یر هدنلوط یراقع هبعوفشم
 .زالاق یسهعفش لراح قترا هستاص اک | یتسقاب هرکصلدکدتا

 یراح هعفش هدهه بولوا بوهوم «مسق نالوا لصتم هکنوح

 طاقسا . ردلکد قصالم یخد مسق نالبدیا عیب یک ینجهیلوا

 هدنسهعاخ كياتکوب کودیاو یخد یر, ندنلیح كنهعفش قح
 . ردکجهلبدیا نایب احرش

 ندنحرش هفنا هدام ید یسداف كنو : طورشم ۲

 .رولوا دافتسم

 هبه هدیز یتسهصرع كلم ضوعلا طرش الب بهاو الثم
 ضوع ینسهناخ كلم رب هنبهاو یخد دیز یک ییدتیا ملستو
 هعفشلاب ینا یعیفش كنهصرع هدکدتیا میلست و اطعا قرلوا

 ذاخحا هدههاخ یخد یعفش كنهناخ وللثم یحهسهدیا ذخا

 - ,نههدیا هعقش

«ef هدام ۱۰۲ 

 یسنجو ردق كن ( هعيب دقع نالوا عقاو كعيفش إل

 یعولعم هحصلا هجو ىلع عسیه رادقمو یسرتشم كعوفشمو

 ( یماضر إل عیلادعب ( ةلالد دوخاب ةحارص إل هرکصندقدلوا

 (قمالوا) شملیا هعفش میلست اضع اب الکو اربا ندهعفش قحو
 یسارااو یساضر هلهح ول وا یتح (.ردطرش) هددخا هلا هعفش

 .رولوا طقاس هعفش هسپا رونلوپ یمیلست او



 س ۷+ کس

 دوقلا حاضیا

 هلفالتخا كنیردق كن ضرغ هدهعفش : یردق كنم

 هعفش ماست هنیرزوا هوجو ضعب عیفش هیلعءانب .رولوا فاتح
 «میلست اریز .رولاق هلبلاح هعفش هستیا نیبن یفالخ هرکصندکدتبا

 . دوعسلاونا ردشماعل وب هرزوا هحو ییدلوا قحتسم كعفش

 . ردلکد شلدیا میلست هعفش ییدلوا قحتسم كعفش یه

 عاتسا ینغیدلتاص هللا هراپ شوک شوررغ كيب میفش الثم
 شوک لقا ندنآ هرکصندکدتبا هعفش میلست هنیرزوا یسملیا
 .رولوا لطاب میلست هسلشالک  ینیدلتاص هلبا هراپ

 ندعیم نم یاب هرکصندکدتیا هعفش میلست عیفش مکهتن

 . رولوا تبات یسهعفش كفش هسا لیزر و طح ین رادقمرب

 .عسانلا بابلاف هیدنه ردیا قاحتلا هدقع لصا طح ارز

 راختسا ینغیدلتاص هللا هراب شۈك شوغ كسب عيفش اما

 هدایزاهدار شوك هرکصندکدسا هعفش يلست هرز وایسملسا

 هعفش نوجما عیفش قترآ هستیا ققحت ینیدلتاص هلبا هراب شوک
 ینم هن واکشنا یمنلست كعنفش هدیروص و ارز . ردفقو

 رولوا هیولوالا قیرطب اضر همیلست هجنلوا هدایز نم بولوا
 . راتم درو دوعسلاوا

 رایخحتساینیدلتاص هلباهراپ شوک شوررغكيب عیفش مکەتن
 هدایز اهد دوخاب شورغ كيب هرکصندکدتبا هعفش ملست هلکُما

 ردقو یسهعنش قترآ هسلشالک ۲ ینیدلتاص هلبا ضوررع واتمیق

 ی

wearer? 
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 ۲۸۷ سس

 قجنآ عیفش هدعیب هلا ضورع هلهجو و ارز . هیاده
 دا كرەرو یتمق نالوا ندرناتد اب مهارد كضرع وا

 هدنتمیق هراپ شوک شورض كيب هدریدقت ویو ندنکجهلیبهدیا
 ندنغیدلوا حیح میلست هدکدتبا نببن ینیدلتاص هلبا نوتلآ

 .دوعسلاوا رولوا حد ید هعفش ماست و

 راختسا یغیدلناص هلباهرایشوک شوكيب «عیفش اذک

 .راب شوک شورغ كب ارخوم هدبودیا هعفش میلست هلکمتا
 اناسحتسا هسلشالک | ییدادیا عیب هلبا نونلآ نانلوب هدنتمیق
 ةينملا ىف دحاو سنج امهنا ناسحتسالا هجو .ردقو ىسهعفش

 هلتبثب نا سابقلاو . ةاكزلا ىف رخ الا ىلا اهدحا مض اذهلو

 كيب ىتميق اما .رهنالا عمم رفزو مامالا لوق وهو ةعفشلا قح
 ینبداوا شملناص هلبا هراب نول ا زا ندهداب شوک شوررغ
 . زنکو ناکسمالنمو دوعسلاوا ردیقاب یسهعفش هسلشالک |

 رابختسا یننیدلتاص هدنلباقم كنبا رب راقع عوفشم مکهتن

 ضرع رب رکید دوخاب تآ رب هرکصندکدتبا هعفش میلست کما
 فلا لوا رکا . رونلوا رظن هشا نیت ینیدلتاص هدنلباقم

 هسرولشالک | یندلوارنک | اب یواسم هنتمیقكکسا یتمیق كضیعاب

 .زالوا لطاب یمهعفش هسیا لقا رک او .ردقو یسهعنش قترآ

 :هوعتلاروا ردتمف نالوا تجاو هترزوا عیفش هدو ارز

 یخد هلسفالتخا كنم سنج ضرغ هدهعفش : یسنج ۲

 با هراپ شوک شورغ كسب عیفش هک هلبوش . رولوا فاتخم



 بس ۷۸۷۲ بس

 ندنآ ینمبق هرکصندکدتبا هعفش میلست هلکمعا عاتسا ینیدلتاص
 تاددع اب تانوژوم ان تالبکم رکیدا یادغب اب هی رآ رثک | اب لقا
 بولوا لطاب هعفش میلست هسلوا ناباع ینیداناص هلبا هبراقتم

 سنج میلست هدنع یسنج دحا ارز . ردیقاب یمهعفش كعيفش

 هعیفش یسادا كسنج رب هکهلتهج وش . زالوا ملست هدرخآ

 گم را 4و لوس قاف کیم یک رس
 , ردهلب ون مکح هدیراقتم "یددع یهو نوزوم یهو

 میلست هنیرزوا یسلدیا رابخا یفیدلوا ضرع كنم میکهتن

 هسلشالک | یودیا نوزوم اب لیکم نم ارخؤم هدبودیا هعفش
 .دوعسلاوا ردیقاب یمهعفش

 هلفالتخا كنىرتشم ضیفهدهعفش :ىسلرتشم كعوفشم ۳

 یکودیا مدآ نالف یرتشم عفش هک هل وش .رولوا فلت یخد

 صخش هقشب یرتشم هدعب هدبودیا هعفش میلست هلکمنا عاتسا
 اریز .رولوا تباث هعفشو لطاب هعفش میلست هساشالک ۲ یکودیا

 تبغر هترشاعم هلیرایضعم بولوا تواةنم هدنراقالتخا سان
 تاتتجاا ندنراودنک افوخ ندنرل مش كنراضهب هدلاح ینیدنلوا

 رخآ ضیب « هعفش لست هدنقح سان ضمب هیلع ءانب . زونلوا
 . رالامم و دوعسلاوا زالوا ملست هدنقح

 یسملیا عاتسا ینکودیا مدا نالف یرتشم عیفش مکهتن

 رب رکید هللا مدا لوا یرتشم هدکدشا هعفش میلست هنیرزوا

 كعفش هدنسهصح كصخش وا هسلوا تبا ینیدلوا صخش



 دم ۱۳۳

 دوخ وم هعفش ماست ا ارز . رولوا یبهعفش قح

 لاق و اراد یرتسشا لجر . رهمالا مو دومسلا وبا ردلکد
 هنا رهظ مث تکسوا ةعفشلا میفشلا لسف ىسفنل ایرقشا عيفشلل

 لاقول یورقنا یوتفلا هبیلعو هعفشلا لطسال هربغا اهارتشا

 هزل دارتشا ناک ناف كنه لجال تن را تک نا ایملس

 بالا یا هده قیلعتا لىت طاقتالاو طاقنا لس
 : عساتلا

 راختسا یخدلتاص ییصن كراقع عیفش : عیب رادقم ۽

 یمامت كرا_ةع لوا هرکصندکدتبا هعفش ملست یبم هنسملیا

 .رولوا تما یسهعفش ةدمسم لک كعفش هملشالک | ییدلتاص

 نکیآ لک ذخا یتح كفش ارز . لکد هدیقاب زکلا هسخو

 هلعءانس .ردشعل وب یرغ كفصن هسا لکو ما ملست یفصن

 یمهعفش لست كعبفش هدر و .زالوا طاقسایسلک « طاقسا یفصن

 ررض هسیا هدلک عیب بولوا ییالوط ندنفوخ كتکرش ررض

EEكيرشلا نود راحل ایف مقتسب للعلا اذهو .ردقو  

 .ردلکدهل وت مکح هدنع ابا .دوعسلاونا اممف مقتسب لوالاو

 ندکدتبا هعفش ملست هلکما انسا یفیدلناصیماع كراقع یب

 زالوا یسهعفش هدتیاور یهاظ هسلشالک | ینیدلناصینصن هرکص
 كسان :هدرب و .ردمیلست هدنضاعبا لک ماست هدلک اریز .هیاده

 نع لا ول ر دا نادشعر هدصاقشا یتغر هدلک

 صیقذتل ای بغرب ال نا یلوالاف هف بغرب اذاف صیقشنلاسع



 — ٤ بس

 فصلا نع ناك اذا ام ىلع لوم اذه .رمالا عمو دوعسلا وبا

 . هنارهظ مئلسف فلاب لكلا یرتشا هناربخا ناب لكلا نک لف

 مث فلاب لكلا ىرتشا هناربخا اذا اما فلالاب فصنلا یرتشا
 .هیهوج هتعفش ىلع هناف اتضح فصنلا یرتشا هنا ناب

 هنیرزوا عسیممیاب هرکصندکدتیا هعفش میلست عیفش میکهتن

 یسهءفشقح كعىفش هلوالوقنم لامو هکولو هستيا هدایز یلامرب

 هسا رولوا لوقتم نالبدنا هداز هدیروص و . رولوا تبات

 بدنه ردیا ذخا هعفشلاب هلیسهصح ندنع یراقع زکلاب میفش

 . عساتلا بابلا ی

 یمیسقت یجرب كنهعفش میلست
 «لوا مق . ردمسق ییا هعفش لطس هعفشلا تو دعب -

 . ردیرورض ینا مسقو یرایتخا
 2م رصو حرص لوا عو .ردعوا يا ید یراستخا

 دوخاب طاقتسا دوخاب لاط»ا یعهعفش .ردنالوا یراح هنسارج

 .ردرلزوس یک مدتبا لست اکس یهمفش دوخا ارا ندهعفش ینس

 وا كلابتملس لاقف یرتشملا ةعفشلا ملس یبنجا عیفشنل لاق ولو
 ینحالا نال ناسحتسالاق الست ناک انع تضصا وا اهو

 كلجا نم هلاهتملس لاف هناکف فل امتملس لاقف نیول هبطاخ اذا
 هذه ةهعفش كل تملس دق ینجالا هبطاخ ال عیفشلا لاق ناو

 ًادتبم مالک هال ایلست كلذ نكي م اتعفش كل تبهو وا رادلا

 . ءرهوج

۱ 
1 

۱ 



— ۷۸۵ 

 هسید العا كب هدکدتشیا یس دقع) عیفش (النم) اذک

 (نمهدیا هعفش بلط هرکصندن | بولوا طقاس یمهعفش قح
 . قاب ههدام ۱

 یزارتحا دق یربیعت هدکدتشيا ېس دقع یهدلاثم و

 . ردیواسم لهجو 3 هدطاقسا نالوا هلح رص ارز .ردلکد

 الا هک هقح طقسب ال هناف ةلالدلا قیرط نم طاقسالا فالخم
 . عساتلا بابلا ىف هیدنه عييلاب معلا دعب

 ندب واعدهفاک» هیعفشی رتهاب عیاب هرکصندق دل اص راقع اثم

 یر, نی رتشماب عیاب ندیواعد ۀفاک هدوا هدبو د «لیقیرب یز

 اضق مه هروک هلوق هب اتفم یخد هسملسب ینعوقو كميب هسلبق
 رشالا بالا لس هدنه رولوا مقاس یمهعفش هايد هدمه

 . یواطحطو
 یحهعا فقوت هملع بولوا طاقسا هعفش ملست یدعا

 رک نوسلوا فقاو كركه عیب هدمیلست تقو عیفش هلتهج
 نوسلوا باغ دارکو نوسلوا رضاح ءلرک یرتشم و نوسلوا

 . هباده رولوا طقاس هعفش هلا ماست

 دوخا هعس دقع ندنفرط عفش هدو .ردتلالد «ینات عو

 هردش ندیا تلالد هیاضر کک نالوا نوحما یرتشم كلدقع

 نم راجيشسا «یرتسشلا نم همواسم «بلط كرت روفلا ىلع

 عیفش «ءاصبتسا «عادیتسا «ذخاةلماعم «ذخا ةعرا نع «یرتشلا

 «كمتا بلط ینسلریو هقدص هنسودنک كعوفشم ندنفرط



— ۷۸۸ = 
 « ید کپ هدوا کید مردیا حب هاو هعیفش یرتشم

 یرتشهو «یسد تاص هلو اک یعوفشم هه یرتشم كعفش

 همغندلآ هلهسا درو قرصم مدتبا فرص ردق وش هبانب هعیفش

 ردمیلست ةلالد رابش یک یسید یی كعیفش هدیود مراتاص

 . عساتلا بابلا ىف هیدنه
 ءرکسندتدتشبا یتیدنلوا دقع كع عیفش (اذکو)

 هسنسلا كما راحبتسا دوخاب ارتشا ندیرتش»ه یعوفشم راقع

 ندکماراحاا ندقعاص یرتشم هد(رولوا طقاس یسهعفش قح

 لبلد رلنو ارز .زملیا تدوع یمهعفش قح هلبسما عانتما

 . نیعلا حتفو رردو ییلیژ ردضایعالا

 دخالا لقو نانلطلا دعب هدو هکردیرورض «یات مىق

 : عساتلا بالا ف هب دنه ردن رابع ندننوف كعشش هعفشلاب

 یمیسفت یجنکیا كنهعفش میلست

 كمهعنش . رولوا اضم دوخاب .رولوا الکاب هعفسش ملست

 اضعب هلهجو وب . یک كعد مدیا میلست اکس یّلث اب ینفصن
 قاب ههدام «۳» . رولوا صاح ملت الک هلبسلدبا ملست

 . رالا عج

 یمیسق یحنجوا كنهعفش لس

 . ردیهاظ هکرولوا ندنفرط عیفش اب « هعفش ملس

 را ر کوش رووا طب ارشالکو دوخا ر
 . رولوا طقاس عامجالاب یسهعفش كلکوم هسلپا ملست ینهعفش



 بس ۷۸۷ بس

 عاجالاب هسنیا توکس ندهبثاوم بلط موقیم لیکو ميکهشن
 . رولوا طقاس یمهعفش

 لیکو هکهیوش .رولواندنفرط هعفشلا بلطب لیکو دوخا
 میلست هدنک اح سلجم کا هدکدتبا میلست ینهعفش هعفشلا بلطب
 هدنسی ریغ كم اح سلحمرک او .رولواح بح نیخیشل ادنع هسردیا

 هفسوب ینا ماماو حیح ريغ هروک همظعا ماما هسردیا ماست

 كفالتخا یهدنرارقا كالکو فالتخا وب بولوا حح هروک

 ندنفیدنل واراتخا یلوف مظعا ماما هدهدام ۱۵۱۷ یرهلوا یعرف

 رولک مزالیسلدیا انب هنلوق كهلاراشم ماما یخد كنهلثسم وب
 ۱ ا

 راج ینا هعفش میلست الابهجورب كنهعفشلا بلطب ليكو
 رکا یخد یسلیا رارقا ینکیدتیا میلست كنلکوم یک یتیدلوا
 هدنسا رغ كک اح روضح اما تولواریتعم هسا رزم ار و

 . قاب ههدام ۱۵۱۷۰ .رمالا ےک ردلکد ییتعم هسلا رولوا

 . راتخم رد ةموصخلا نم جرم هنکل
 لعفلاب میفش بویلوایزارتحا یریبعت هستسیا هدریخالاثم

 كعضش ارز .زامهلوایسهعفش فن آ قترآ ها. ارتشا ,ندب رتشم
 شملیاضاعا ندهعفش بلط هلیسملبا مادقا هیارتشا ندیرتشم
 . قاب هبهدام ۱۰۲۹۰ .رولوا طقاس یمهعفش هلکنوب بولوا

 اخ لزا لطاب ,یسهعقش هدک دا ارت ندیرتفم جیفش

 یربغ ندبتشلایرتشم عینش هک هلیوش .ردیا عرفت هلئسموش



 بس ۲۸۸ =
 ۱ عیفش هدهجردلرک اعفشو .رولوا تبا یرهعفشقح كلاتفش

 هنلع ءانن . نوشلاوا نود رک و نوسلوا یواسم هب یرتشم

 یا دقع هسیارارتسیا هلبا لوا دقع هسیارارتسیا راعیفشرکیدو
 هدکدتبا ارت شا ندنیحاصلام عیفش اما .رارولیب هدیا ذخا هلبا

 .دوعسلاو او رردویلز ردقو یسهعفش كناعفشیهدننود كن آ

 هدنحرش هدام ۱۰۰۸ هللا حرشوب هک یدلشالک | ندناحاضیا وش

 یس هلم «رولوا تباث هعفش یخد نوجا یرتشم» نانلوا ناس

 . ردقو تافانم ناتو

 . یدلسد «هرکضندکدتشرا یفیدنل وادقعكعس» هدهرقفو

 دوخا هسشا همواسم ندیرتشم ندملس یارش عیفش ارز

 . هاده زالوا لطاب یعفش هسل وا بلاط هزاحشسا

 نالل وا مس نوحسودنک دوخا ندا عج دقع :لاثم ۲

 «۱۰۰» .ردقو هعفش نوجا هسمک نانلو ممتم یبب دقع دوخا

 عیرق هسا لئاسم اکو تولوا هطبا صرب « و . قاب هبهدام

 . دوعسلاونا رونلوا

 یمهعفش هدلام ینیدناص تالاب كيهسمکر « هلئتسم ۱
 كلام اعاشمو هفصانم هل.ا هنسک رکیذ هسک هک هل وش .ردقوب

 رادهصح رکد هدقدناص هرخآ ینفصت كنسهصح ی هدراقعینیدلوا

 هعیفشوید «ردراو مهعفش مرادهصحهدنب» غیاب هجدیاهعفش ذاخحنا
 . نههدیا تکر اشم

 یضطخشرب هعیب هرخآ ینراقع فضن هسیکرب « هلئسم ۷۰

  aاو و ید وو یکن )ته ےک ۳۷0 ۴
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 ]شست ین تب نت



 ۷ تس

 ذخا ندیرتشم هعفشلاب راج عفش هلقعاص هدوا هدیودیا لیکو

 هعفشلاب ندیرتشم کراشم» هدعیم شف هسمیکل وا هدکدتسیا كما

 ۰ صەد «مرولآ نب

 ینیدناص هدبولوا لیکو هعیاب هنسکرب كاذک) « هلم ۳
 هک هلبوش (.زامهلوا یسهعفشقحال ید هسلوا عیفش (هدراقع
 هدوا هلکعا لکوت یعفش كراقع لوا هعس ی راقع هسمکر

 ردقو یسهعغش قح كم وق سم عیب قل 1 CRN ا

 . رهن الا عم
 ندرلبرتشمو هدیودیا ارتشایراقعرب هتک ی نا هسه ۽

 رکید نانلوب ینجا كعیفش لوا هسلوا میفش یسیرب زکلاب

 ینجالا ءارش نال . ردقو یسهعفشقح هدنسهصح كنرتشه

 . لوالا بابلاىف هیناانع هیدنه هسفنل عيفشلا لوضالا متال -

 «یسکیآ زکلاب هدبونلوب یبفش چوا كراقعرب « هلئسم ه
 هدزوا قلوا كنیزکید یمادسا ههو كتر یندس كنوت

 بولوا حیح ارش هدنرلکدتا ارتشا هلبا هدحاو هقفصیراقعو

 ا رمشا یتم اممال .ردقو یسهعفشقح هسرزوا یرکید كنسرپ

 حصت اله ال هبحاص دقع اممتم امهنه دحاولکراص ءدحاو ةقفص .

 ضق ىف ابیعاس ناک هنم ذخا ولف رخ الا لو الا اهدحا ءارش

 ۱ . دوعسلاوبا هب متام

OPقآ زا هسلوا لق هکرد هدعس دقع هک  

 هلح رش هدام ۱۳۸۰ .زام لوا یسهعفش كنهسمکل وا هدعس وا
۳۹ 



 ےس ۱۷۵ ۵ س

 لذ و رادلا هل لصحم نا هل نمض كردلا 4 هنامضب هال . قاب
 . رهنالاعم كلذ لاطبا اه هذخایفو ةعفشلا هکرتب الا ن وکیال

 قلوا لیفک عیفش هلهجو هدام ۷ هعسهنک «هلئسم ۷

 هسلوا لشک قرهلوا رضاح هدوا هدیونلوا عیب دقع هرزوا

 هبدنه هل هعنشالف عیفشلا 4 ههح نم e .ردقو یسهعفش

  لوالا بابل ایف

 طرش نوا كلا صخش كلربخ هدعس دقع «هلئسه ۸

 طاقسا یرابخو دیفتت یمہب دقع موق م صخش هدیواوا شمنلبق
 دفنت یعس هکرکم .ردقو هعفش نوحما صخشلوا قترآ هستبا

 اضما یس هرزوا ما ذخا یعیبم هعفشلاب» هدءرص یجهدیا

 . ةعفشلا نم لوالا بابلای هیدنه هيد «مدلبا

 هیارش یمملیند هدیولوا لیکو هعیب هدنربخا لاثم كن هل
 هبارتشا یراقع رب یرتشم . ردنوجما زارتحا ندقلوا لیکو

 هلاکو لب یخد موق عیفش هدهستیا لیکو ینیفش كراقع لوا
 علا نال . رولوا تبات هعفش نوجا عیفش لوا هسلا نونئاص

 میاست الالطمالف هدعب بح ةءفشلاو عیبلا دقمپ لکو مال لصح

 ۱ دقعلل می هعفشلاب هدخا نالو امهنم دحاو دجو لو توکسوا

 ۴ الا ناک نا تلف ام هل یضه فک تاق ناف هل تح كاذلف
 عیفشلاوهو یرتشلامویو ی آلا ىلع ةعفشلاب هلیضق ارضاح

 اضف اساغ سص الا ناک ناو عیابلا ىلع هدهعو هسفشل اضش

 . هرهوح هبلع ةدهعلاو ص الل الوا



 تم ۷6 تس ۱

 هکه شا ارت شا یراقعرب هلبا هبراضم لام براضم مکه تن

 لالا بر هلوا عفش هلیسس راقعر رجید لالا بر هراقعلوا

 ندلکو كرك نوسلوا ندلمصا رک ارش . ردراو هعفش نوجما

 . رالاعمم ردرپ مکح نوسلوا
 .زالوا طفاس هعفش هلبا ملست عيل البق اما : عیلا دعب ۷

 عییلا لبق بولوا هرکص ندندوجو كعيب یو كنهعفش اریز
 . لا دبع ردلکد حیح ماست هلغلوا مودعم هعفش

 لوا ندعم تور یرتشم هکردتّور رابخ یربظن كنوب

 . زالوا طفاس هشا طاق-ا ی رابخ

 لوا ةعفشلا بوجوب میفشلاع .ردحيح ماست عیلا دعب اما
 .عسانلا باللایف هیدنه ملمب وا یا اذه هللا طقسا نم لع مع

 دنر الو لوقربغنم حصب ادهلو قح طاقسا هعفشلا ملست نال

 هيلا طقسلملع نود ىلا بوجو دمتعي قلا طاقساو درلاپ

 ضوع ىلع ارادلحرلا بهو اذاو .یواطحط قاتعلاو قالطلاک

 عیفشلا ماس مث رخ الا نود نیضوملآ دحا ضیقف رد فلا

 ذخأب نا هل ناك رخ الا ضوءلا| ضيق اذا ینح لطاب وهف ةعفشلا
 .رو زلاللانم بوجولا لىق هقح طقسا هلال ةعفشلاب رادلا

 اربا ینیرتشم ندنس هعفشقح حیفش عییلا دع : ارا ۸

 هللوق كنسرتشم اراو یتح. . زولوا طقاس هعفشقح هسشا

 . دوعسلاونا زالوا دود یخد هلدر یک ینادلوا فوقوم "

 ین هعفش ار ازاحم .رولوا یخ دازاح یکی نج هلوا هققح ارا



۳-9: A E 

 هتنرزوا لامر هللا ی رشم ندهعفش قح دوخاب مس هب یرعشم

 ردقوش ینسهعفشقح عفش هک هلیوش .ردرایش یک قلوا حلص

 عج و طقاس اناحم هعفش هسلا هدوا هدهسااص هیرتشم هشورغ

 لمتحال ةعفشاا قحو لام لام كيلع علا نال .رولوا لطاب

 مزلب الو ةعفشاا طقستف ازا طاقسالانع ةرابع ناکف كيلعلا

 هرزوا كمکزاو ندهعنشقح « عییفش مک هتن . رهنالاممم لاما

 حلص هسل وا هحاصم هسرزوا لامر یربع كعوفشم هللا یرتشم

 یی یلام روک ذم عیفشو .زالوا مزاللام روک ذم بولوا لطاب
 هعفش قح ارز .دولک مزال یسلیا هداعا هنا لا یحلص لا
 هدنلباقم كنا و ررقتمربغ داخ رب و ترابع ندکلع درج قح

 دوعسلاوا رولوا توشر دوخأم و زی اح رغ ضوع دخا

 .راتردو رهمالا عو

 حلصلا زاج نا فصنب رادلا فصن ىلع حلصلا ناك ولف

 نالانم هتصحم رادلانم هنیعب تیب ذخا ىلع اص ولام فالخم
 دقفل ةعفشلا هلو ةلوهجن هتصح نال حلصلا زوجمال ثيح
 .دوعسلاوبا هبانع ضایعالا

 .ردراو هحو چرا هدعبقش حلص

 لوا هجو : رولسهلوا هرزوا هجو چوا یلص كعيفش « 

 حلص و ردتلوا ی هل | نم فصن هنیرزوا عوفشم فصن

 هلسەصح ندنک لحرب ناعم ندراقع « یا هجو . ردز اح

 هصح ندنک ارز .ردلکد حیح حلص وب ردحلص هرزوا قلآ 0



۱ — ۲۷۹۳ — 

 ضارعالاهنم دجوب) هنال .زالوا لطاب یخدیسهعفش .ردلوهج
 لدیو لطاب یسهعفش «ثلات هجو ,حلصل ادم ةعفشااب دخالانع

 ینسهعفش عیفش هک هیوش .رولوا مزال ریغ یساطعا كحلص

 لطاب حلص کیک قلوا حلص هشورغ ردقوش هرزوا كنا كرت
 هدلامو رولوا لصاح ضایعا ندهعفشلاب دخا ارز . رولوا

 . یورها زالوا بحاو

giی هدام ۵  

 کیا كنلدب راقع عوفشم نالوا كيل# ىمي ( كلدب )
 (رادقملامولعمإ) لدب لوا یسجنرب .ردمزال یلواز اح یطرش

 (.ردطرش یسلوا لام) یخد یسجنکیاو
 كل دب راقع عوفشم نالبدیا كيلع :یجاضصبا كط رش ی جرب

 ی هعفش نملا ةلاهج هباعءانن . ردطرش ىسملوا راد_ةملا مولعم

 كيب ردقوش ینراقع هسمیک رب الثم هکیوش .حیقنت ردیا عنم
 هضقر نالوا هبلاراشم طقف بوبلوا مولعم یددع هلباشویع

 کی هدنسهٍب اقم قل هراب شب یهدزعامز اللثم ینعع سولف

 قرهجاص هدعیب سلح یسولف لوا بودیا نع ضبق و عیب
 یراقعروکذم هنسک نالوا عیفش هروک ذم راقع هسایا عییضت
 ییدلوا مولعم هدعبب دقع لاح لدب ارز .نمهدیا ذخاو بلط

 کج امر ام نوع لوا لوک و نا لا

 كاتک و 0 هتن . دوعسلاوا قاب هبهدام 29۰ ۰ رولوا ردعتم

 هک رذفوش .رونلوا کک ار همفش طاقشا لیج هدنرخا 1



 تم ۲۷۵6 تس

 مرولسنی» بویعا قیدصت ىتلا-هج كنهیطم سولف ۰ عیفش
 لر هبلبا امدایکل هدایز نامیاشهدکدتایوعد ود «یدیاردقوش

 ندرادقم ینیدلوا فرتعم عفش رلهسلوا رقتسم هدنلوهحم

 كنهعیضم سولف هلباروکذمغلبم نیزسقملوا فیلحت هنفیدلواهدیز
 . هحم ردیا طض هعفشلاب یراقع كرهدیا اطعا یلدب

 كراقع عوفشم نالیدیا كيلع : یحاضیا كطرش یحنکیا

 . ردطرش ىسملوأ لام ىلدب

 هعفش هدراقع نانلوا كملع هللا لدب نابلوا لام هبلعءانب)

 مد ۳ و رهم ۲ و تعفنم ٩ «لدب نانلوا لام (.زالوا یراح

 ,ردراش یک یلدب حلص نددم

 ود ترجا هلبا راحیتسا مامحرب الثمال :یلبصفت كتعفنم ۱

 . زا نایرج هعفش)ل هدراقع رکید اب (مدهناخ كلم نالیر و

 | نالوا نداق عفاف بویلوا لام یلدب كنهناغ هدنوب ارز
 ترحا هکر دوش یبس كنسمالوا یراح هعفش هدنو (.ردنرجا

 . هدیا ذخا هلکنآ میفش هک ات ردقو یخد یلثم یکی نیدملوا لام

 ینالوط ندنترورض تجاح یعوقت كفانم هدهراجا هکنوچ

 | ندنفح هل واردقت یرادقمترورض نالواتبات هلئرو رضبولوا

  .رهالا عم زامهلوا موقتم عفانم هدهعفش قح

 مارب هکردنوجمازارتحا ندنوش یربعت ودترجا هدهلحم

 | هفلبم روکذم هرکصهدیوللوا راجیتسا هنیرزوا نیعم غلبم هوا



1 

— ۲۷۵6 — 

 هبدنه رولوا یراح هعفش هدهلاخ روکذم هسلر و هناخلوا لباقم

 . لوالا بالا ىف

 هنسودنک هسمکر :لاثم رکید هراقع نانلق تعفنم لدب

 هسرزوا تسرب هلا هرو كرهدیا اعداندنسهبرو یکیدلباتسصو

 یلدب كن و سه . زالوا یراح هعفش هد و رلهسل وا هاش

 . لوالا بابلایف هیدنه ردتعفنم نالوا یکس

 نالوا هدع طاسصم هحن وا تعفنم حلص لدب : لاثم رکید

 كرکو نوسلوا رارقانع رک حلص زالوا یراج هعفش هدراقع

 .قاب ههدام ۱۵4٩ لوالا بابلاق هبدنه نوسلوا راکنانع

 قرهلوا) یمسم ( رهم لدب كلذك ) : ییصفت كرهم ۲
 ناق رهم ارز (.زالوا یراح هعغش هدراقع كلم نالبرو

 هنسضملراقعوب کولو .ردعضب عفانم بویلوالام ییدب كراقع
 هسمک رب هکهیوش . هلب ریو لام هنجوز ندنفرط هجوز لباقم

 اطعا هنحوز یشوف زو اده هحوزو قرهلق رهم یراقع رب
 هدنرادقم رب چسه كراقع لوا ها جور یداق رب كرهلبا

 ارز . زالوا یراح هعفش ید هدرادقم نالبر و هزاب ینعل

 هعقش هدلصا بولوا لصا ره٥ و عدا یمانعم ۳ یهدنو ۰

 . دردو رهنالا عم زالوا تباث یخد هدعبات یک ینیدلوا تبات
 ناثل وا همس و رکذ نوجا هحوز هر دقع نبح یمحس» رهم ۴

 . رولوا لحّومو لجعم هکر درهم



 تم ۷۹

 هک ردنوجا زارتحا ندنوش یسملیند قرهلوا رهم هدهلحم

 ا هرکص هدبودیا جوزت هلیسهیمست نيعم رهم یداق رب هسمک رب
 یراح هعفش هسرو هنسهج وز لباقم هرهم روت له یراقع لوا

 لام یلدب كراقع هدنروص و اریز .لوالا بابلاق بدنه رولوا

 « لثم رهم هيلع ءانب و جوزت یمسم رهم ریغب مکهتن .رویلوا
 لباقهرهم روکذم یراقع لوا ءرکص هدیودیا رررقت هنیرزوا

 | هدنه رولوا یراح هعفش هدراشع لوا هرو هنسهجوژ

 *.لوالا بالا ی

 ندنسماعلوا هبمست رهم هدحاکن دقع ناح « لثم رهم

 و هم نلکمزال نوجاهجوزهنب رزواجوز لوخدلادم یالوط

  هلسهرو كلوتقم لتافادم :یاضیاكحلص نددت مد ۳ ۰ ۰.

 لصتم هراقع لوا هسلوا حلاص هن رزوا راقع ر نددم ج۵

 .هحم ردقو هعفش هدراقع لوا نوجا هسک نانلو کلم
  كمرو هراب هتسوا شویف كس هلناق كا مکه تن

 یراح هعفش هدراقعلوا هنب هروک همظعا ماما هدقدلواطو رشم
 هسرزوا ناعم غلبمرب ندد مد اما .لوالا بالا یقه دنه زالوا

 هدراقع و هسلرو راقع رب لباقم هحلص لدب هدبولوا حلص

 نالوا بجوم ید دوخاب شرا مکه تن . رولوا یراح هعفش
 هدملع لاصم راقع رلهسل وا حلص هنرزوا راقع رب ندتانج

 . ردلام ىلدب كراقع وب کنوج .رولوا یراح هعفش

 نالوا بجوم یئرا ا تید یرکید يصاصق یرب اذک
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 س ۷۵۷ تس

 همظعا ماما هدفدلوا عفاو حلص هنرزوا راقعرب ندسانج کا

 تبا هعفش WE ر حسه كرا_ةع ینم ههدام 1 هک

 هدهصح نابلبا تباصا هتد اا شرا هروک هنیماما طقف بوبلوا "

 . رولوا یراح هعفش ۱

et هدام ۷۹ e 

 هدمه یقح مه ندعوفشم راقع یعب ( ندعسم كعيا ل

 هسلوا لئاز لم یدعا 6 . ردطرش قلوا لئاز یلمر

 عيب ضبقلا لیقو هدعس قرهلوا ربخم . زالوا تبا هعفش

 یتح هدبولوا لئاز کلم ېکهتن . یک ینیدلوا هددساف
 .یک ینیداوا هددساف حس ضیقل ادب و هعفشهنب هسلوا

 - هدمدام ۳۷۱ و ذفان ضیقلادنع دساف عیب هدهدام ۳۹۹ اریز
 . هدکدتبا ضق هلینذا كمياب یرتشم یم نالیناص هلدساف عیب
 ینجهلوا لئاز یلم كمیاب قترآ و ررح ینحهلوا كلام < |

 غییم هلغلوا یدادرتسا قح هلا عیب خسف كمياب هدهسیا راکرد

 .ردشمالوا لئاز: یح كعباب ندروک ذم

 تاعل رفت بولوا دافتسم هم راماکحا ندنح رش هلا هداموش ١

 تا الاجا هلغلوا عرفتم همکح رر یرب یه ندهبنآ

 . یدلروک

 تباث هعفش هسرولوا لئاز یتح ندعیبم كمياب « لوا مکح

 عیب هکهلبوش .رولوا دافتسم ندهنآ ُهرقف یلاثم كنوب .رولوا



 بس ۲۸ بس

 E هسرولوا لئاز یخف قح كعیاب ضیقلا دع ةددساف

 . رولوا تبا
 - هعفش هيا زالوا لئاز ىح ندعسم كمباب « ىا مکح

 ۱ . ردها ةهرقف ییاثم كنو .زالوا یراح

 . هعفش هسرولوا لئاز کلم ندعیبم كمياب « ثلاث مکح

 . هدرابلا طرش عی» روکذم هدینآ یلاثم كنوب . رولوا تباث
 یسهرقف «رولوا یراح هعفش هسلا یرتشم زکلا رخ رکا

 دافتسم لاثم کد ید ندهرقف ندا یو یآ یک ینیدلوا

 هحل وا طقاس یرابخ هسا ربخم علا او هکه بوش . رولوا

 .رولوا یراح هعفش

 هعفش هسا زالوا لئاز کلم ندعیبم كمیاب « عبار مکح

  یرایخ هسیا ربخم عیا کارد هد لاتم کیو, ۰ زالوا تاب

 . ردنسهرقف «زالوا یراح هعفش هق دلوا طاس

 ضبقلالق (هد)ل راقع نالیناص هللا (دساف عیب هیلعءان)ل

 اوا یراح هعفش ندنیدلوا لئاز يلم كمعبا

 (طقاس یدادرتسا قحا) یهدمیبم (كمیال ید ضیقلادعب
 یراح هعفش هقدلوا) طقاس دادرتسا قح روکذم ندنفیدلوا

 عیفشلل ةعفشالف عیفشلا ایذک و داسفلاىلع اقفتا اذا (.زالوا

 هف کو راش ا طرشت علا ىلع اقشا ول اک لاح لک لع

 رشاعلا بانل ایف هر دنه عیفشلا

  هعفش ضبقلالبق هدراقع نالبئاص با دساف عیب «هصالخ
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 یدعا . زالوا یراح ید ضقلادعم والم یندلوا یراح

 هدافا کلم ضبقلالبق دساف عیب یسمالوا یراج ضیقلالبق

 یش هننجهبلوا لئاز یلم ند كمیاب ینب ا

 هدهساردیا هدافا کلم رده یه دسافعس ضیقل ادعب یکینیدلوا

 ندنفیدنلو یخسفقح كمباب هرزوا ینیدنل وا رکذ هدهدام۷۲

 هعفش هدنو هلتهج ینجهیلوا عطقنم زونه یتح كمياب ندعییم

 هلا داف فصو هعفش ندیرتشم دساف ءارش هسلوا یراح

 هلغلوا یربرقت هلداسف هسیا هدنو بولوا مزلتسم یسعا لاقسا

 ,هبدنهو دوعسلاوا ردلکد زا اج

 تل لرد یسهرابع «هقدلوا طقاس یدادرئسا قح» ی هدهلحم

 هعفش ناه تقولوا هسرولوا طقاس یدادرتسا قح هک ردیا

 هدفدیاب انب هدراقع لوا یرتشم الثم هک هلوش . رولوا تبا

 لئار ییح كمباب قترا و طفاس یخسفقح هک هدام ۷۲

 ندا عنم ینهعفش کنوح . هحم رولوا تبا هعفش ندشدلوا

 عونم هدقالوا لئاز روک ذم عنام بولوا یف قح كيا
 , باده ردیا تدوع هعغش نالوا

 هدکدلدیا طرش دبّوم رابخ نوجما یرتشم : لاثم رکید
 رابخ یرتش» طقف .ردقو یسهعفشقح كعيفش ءان هعس داسف

 هلغلوا لئاز عیب داسف هدکدتبا ذیفتت یسو لاطبا یروک ذم

 ؛ لوالا بابلاق هر دنه رولوا تبا هعفش یدمش



 تسس + 4 تسسم

 . لاحرد یکی نیدلوا عطقنم عیب قح هلهجوو هددساف جم

 .یتتنمرد رولک مزال یسعا هعفش باط كعبفش

 واع هرخآ ,یرانقع روک دم یرتعم ادساف ےک ن

 طسف . قاب ههدام ۰۳۷۲ » . رولوا تبا یعفش قح كعضش

 .ردیا ذخا هلا لوا عیب هسراید بولوا ربخم عیفش هدلاح وش

 عیبلانال .رربو یتمیق یهدضبق موب كعبب» عیفش هدرردقت وب
 ۱ هلا یاث عیب ۳ هسرابد ۰ e شب ةلاب نومصم ادساو اعر

 هدعس یجنکیا ین یمسم نک ,N . رلبا ذخا

 نرو یھ ِ هیمسآ

 | یتافرمصت لوا عبفش هسنباجارخا N هل هج ورب یک قملیق
 .لوالابالایف هبدنهودوعسلاونا رولآ هلتمیق سم كرهدیاضه

 تاش
 او ءادَّسا دتساق ۳ نالوا یراح هعفش 6 لوا هس

  ندقدلوا دقعنم ای ءادشا اما ,ردع نالوا دقعنم قرهلوا

 ۲ الثم 50,2 . رابا نایرج هعفش هدعس نالوا دساف هرکص

 ارتشا هدنلباقم رخ یراقع رب ندملسم ریغ رکید سم ریغ رب

 لسم یسیر, زکلاب دوخاب سم هدیسکیا ضیا قتلالبق بودیا
 رولوا تنا هوس نوجا عفش ط 9 بولوا كشاف اک هسل وا

 . دوعسلاوا

 رز
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 تسنیم ۳۰ تست

 كراقع نالبناص ادساف نانلوا ناس هدهدام و «یناث هبش
 اشعل و هعلاب اضع راقع رو ذه اما بولوا یسالوا عوفشم

 عیب ادساف كنهسمیکرب هکهلبوش .رولیبهلوا هب عوفشم هبیرتشم
 هدق دلتاص ر اقع رکیدهدنبنج راقع کبد | ماست هب یرتشمز ونه بودیا

 یلمهدمعوفشم كمياب اریز .رولواعیفش مییاب هراقع رکید لوا
 ییدلبا ضقو ارتشا ادساف كنهبمک رب مکه تن .رونو قا

 راقع روکذم هسمک لوا هدقدلتاصراقع كلمر هدنلاصتا راقع

 كن رتشم هب عوفشم ارز . رولس هلوا عفش هدکلم ون هڵىدىس

 د داسف رر هد روص is قاب هب هدام 6 ۳۷/۱ » ردە

 هدکلموب نوجاهسمک نانلو یرشمه هدلاح و ار ز . زک مزال
 روک ذم ءانب هعیب داسف عيا هرکص ندقدنلوا مکح هلبا هعفش

 نالوا عوفشم هدلاح وو .رولمهدیا دادرتسا ندیرتشم یراقع

 قرهلوا كنهسمک لوا یس كسیرتشم ناک اک روکذم كلم

 جارخاب لطمالف مکاب ررقت دق ةعوفشلاف هکلم نال .رولاق

 لوا ندزعلوا مکح با هعفش اما . رهن الامم کلم نع یوالا

 هدنه رولوا لطاب یتهعفش ءان هبهدام ۱۰۳۵۹ هسا دادرتسا

 . راتشدرو هادهو دوعسلاواو لوالا بابلاق

 هلا کرشن زکلا رخ رکا هدراا طرش عیب و زا

 یاب كلملاوز یرابخ كنيرتشم اریز ( . رولوا یراج هعفش
 لئاز قافتالاب کلم یهدعییم كمياب ید هدلاح وب بوی عنم
 هسخوب بولوا هلبجورخ ندمیابكلم كعسم هسیا هعفش .رولوا
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 كلم نالف عاب کیمزلروک .ردلکد هلبا لوخد هبیرتشم كلم
 راکنا دز هدلاح ییدتا رارقاو اعدا یغیدناص هدیز ین راقع

 | ندنکلم كراقع هکنوح .رولوا یراح هعفش هدراقعلوا هسا

 " هارمشلارکنمراقعروکذم هکوبلاح .ردشملیا فارتعامیابیجورخ
 هدام »٥۰« .دوعسلاوا ردشمالوا لخاد نکس كديز نالوا

 . قاب هنحرش

 هسا طض هعفشلاب ییسمراقع عیفش هد رشم رابخ تدمو

 مزال عس و ردتقم رغ هعس خسف هلط رش راخ قت را یر شم

 رابخ ارز . زملبا لاقتنا هعفش یلربخ كرت شم قرەلوا

 E Le طب

 . دوعسلاوبا لكد نوجا عیفش هسخوب شلدیا نوا
 یری شم را.خ و عفاو هدنلباقم تا رب نعم الثم ارت شاو

 بجاو عیب هحنلا هعفشلاب یراقع حیفش هدب ولوا طو رشم نوا

 ی آ لوا هدک دّسا لاطنا یترابخ یرتشم هدنروصو . رولوا

 یتآ هدکدتبا عانتما ندلاطبا ییرابخ یرتشمو .رلیا میلست همیاب

 ذخا نوکیالو . رو ىف كمآ ینیدلا ندعیفش همیاو رولا

 ىف هراب اطاقتساو یرتشلانم ارابتخا ةعفشلاب راقعلا میفشلا

 بدنه هنم راتخا كلذف یرتشلا اهعاب اذا ام فالخم سرفلا

 . رییغتب لوالا بابلاق
 راقعنالعاصقرهلوا رخ یرتشم نانلوا ناس هدهرتفو

 هکهلب وش .رولواید هب عوفشم راقعروک ذم .ردبسل وا عوفشم



 سس اھ سس

 راقع ر رکید هدننح كراقع نالتاص قرهلوا رىخم یرتشم

 . رولس هديا ذخا همفشلاب یا یرتشم نیمامالادنع هدقدلتاص

 مامالادنع اذک و .ررک هنکلم كنيرتشم عبیم نیمامالا دنع ارز

 ةعفشلا قاقحتسال یکی كلذو هربغنم عیلاب قح اراص هال

 . رم الا عم
 N عوفشم هدک دشا ةف ج دا یرتشم هلهحووو

 یلوا هدب ولک عفش و ندنو .رولوا شمرو تزاحا هع

 هنال .زامهلا هعفشلاب یراقعجنکیا هجحندیا ذخا هعفشلاب یراقع

 دقعلاتقونم یرخالا رادللاراح ام مصیالف ن الا اهكلمت امنا ٠

 هکلع ةلصتم نکت) اذا اذه . دوعسلاوباو لوالا بابلاىف هیدنه

 . رهنالاعمم ةعفشلاب امف هکراشب نا هل ناک ةلصتم تناک ناو

 وش الثم نانلوب یلدب كعیبم دوخاب هدعیم,( میاب رک او)
 طقاس یرابخقح هسیا ری زا هدیادغب نیغ وش دوخاب تا
 طرح ا نع لوالا بابلاق هیدنه (.زالوایراح هعفش هق.دلوا

 .ردیا عنم یلاوژ تكلم ی هدعسم یراسخ كعبا کنوح

 یراح هعفش ءانب هبهدام ۲۶ هدکدتبا طاقسا یبرایخ عیاب اما

 .ردشعلوا فالتخا هدنلطنامز كنهعفش هدنروصو طقف بولوا

 مزال كلدیا هعفش بلط رابعا طوقس دنع هروک هیاهتف ضعب

 هروک هباهقف ضم و . ههوج و هباده ردو هدنالوا حیح هکر ولک

 . زاكلاىلع نیملاحتف رديا اضتقا قملوا هعفش بلط عيبلا دنع

 رکید هدنبنج كراقع نالیناصقرهلوا ربخم عیاب هلهجوو و



 : تسمه تس

 ارز .رولیب هدیا ذخا هعفشلاب یراقعوب عیاب هدقدلتاص راقعرب

 ig وش هلتهج ىح همقىج ندکلم عم هے دل وا ريخ عباب

 هدکدتنا هعفش ذاحا هنهجوو بولواقح هبهعفش داخلا هدراقع
 ضقل هعفشلاب ذخالا نال .رولوا خسفنم عبو طقاس یرابخ

 . لوالا بالا هبدنهو نیعلاحتف عسل هنم

 رابخ إل نالوا تبا طرش ربغنم نوجا یرتشم ( اما )

 هیلعءانب 6 ۰ ردلکد عنام هننوب كنهعفش تیور رابخ بیع

 هعفشلا قحب عیفش نیا قاب یرابخ عون ییا وش كنیرتشما
 نوجا یرتشم قترآ هرکص ندقدلآ عیفشو .رواس هلا یراقع

 لوا نيدمتا ذخا هعفشلاب یراقع عیفش مکهتن . زالاق كلريخم
 دعب كركو ضیقلالبق كرک هلیبسیسیرب كرابخ یباو یرتشم

 .زالوا طقاس یسهمفغقح كميفش هسنیا خسف یبب ضبقلا
 با عیاب یاضر كرکو نوستیا خسف هلبا کاح مکح كرک

 . نوشا خسف

 چک هدام ۱۰۲۷ قم

 دوخا هللا طرش راخو تور رادخو ( هدراقع مش زا

 ( . زالوا یراج هعفش و هدعییم در هلبا بیعرایخ کاملا مکحم
 ءاضق كرك نوسل وایسفت ءاضر كرك :یاضیا كلراقعیسقت

 هبدنه زالوا یراح هعفش ید هدنروص يا نوسلوا میسقت

 زارفا هدتمسق هحنجوم هدام ۱۱۱۹ ارز ۰ لوالا باسلاق

 . ردزتاج ربج هدنا هلبرابتعا وب یتح بولوا دوسجوم یسانعم



 تا وقس

 4هسخو بولوا عو رشم هدهلداس هجو لکنم هعمش کو لاح

 زالوا عورشم هدزارفا هج ونمو هلداس هجو نم یک تمسق

 ن دوعسلاو او هدازیمنعو ررد

 اضراب (هدننی یرلکراشه هناخ) كلم ( كرتشمرب ال )
 0 قح دوخاب 6 یتصالمراج هدقدنلوا ےک ) ءاضقلاب |
 ۰ ( . زامهلوا میفش ل یطیلخ

 تور رابخ |ذک* :یحاضیا كعبم در هلط شو تور رانخ

 در ک اجلا مکح كرک .زالوایراجهعفش هدعیبم در هلطرشرایخو .

 ر م نوسلدیا در ھالا واب کو نوا
 هلهج ور چبه بولوا خسف هج و لکن م یعس دقع عسیم در هلا

 .دوعسلاوبا زالوا تباث هعفش هلنمالوا لاص هغملوا ديدج عيب

 عیفش هدنکیدتبا عیب هبهنسکر کید یراقعرب,هسمیکرب الث
 تیّور رابخ یراقع روک ذم هنسکوا نکیشمنا میلست ین هعفش
 نحهدیا هعفسش ذاا هدنو هدکدتنا در هللا طرش رابخ ابو

 . دوعسلاوا

 هرکصندک دادیاضیق عییم اذکو :یجاضیا كسیملا رابح در
 تباث هعفسش هددر کالا مکحت هللا بیعرایخ لوا ندزلدیا ا

 هلا بیع رابخ 6 اطامکحالب لوا ندنضیق كعيبم یک ینیدملوا

 ردخسف ندلصا هدو ارز . زالوا یراح هعففش ید هددر

 . دوعسلاوا

 هعغش ملست عیفش هدنفلدیاص یراقع رب هسمک رب الاثم

۲۰ ۱ 



 ۱ رز تم ۲+۳ تس

 مکح هللا بیع رابخ یراقع روک ذم یرتشم هرکص ندکدتیا
 نهدیا هعفش ذاخا میفش هدکدسا درو هداعا هنعلاب یعسم کالا

 فال عبا ىف ةعفشلاو هکلم يدق ىلا داعف هجو لكن م خسف هلال
 . رهنالاممت خسفلا

 رضاح هدبوللوب یییفش کیا بثاغو رضاح هلراقعرب مک تن
 یراقع لوا عیفش هرکصندقدنلوا مکح هلبا همغشلک نوجما

 کد هسشا هداعاو در ج اجلا مکحم هب یرتشم ینم هدف بع

 . زامهلا هعفشلا یفصن هد یتسلک هن هدنشدلوا رضاح عنفش

 ذخالاو نكي م هلاك لصالانم دقملل عفرو قلطم خسف هال

 . سداسلا بابلاق هیدنه عسیلاب صتخم هعفشلاب

 بعع رابخ ۹ ندکدساضق ینارتشم راقع یرعشم اما

 هدنو هسا لوو دخا هدوا و در هعباب کاملا کحالب هلن |

 هلساضرو لوف كيا هک اتقو راقعو ارز .رولوا یراح هعفش

 کوب قرهلوا هدنلزنم دیدح ءارش ردشا تدوع هتکلم كاب

 مکه تن . هادهو رم الا عمو دوعسلاوا ردیا قلعت هعغشقح

 رکذ هدنحرش هدام ۱۰۲۱ یتلدلوا یراح هعفش یخد هدهلاقا

 . یدشلدیا

 یلط تیفیک كنهعفشو یعاونا كن ( هعفش بلط )
 ۰ »)۰ رد هدنناس )

 رک ام هللا داهشاو بلطو بجاو هللا راوجو دقع هعفش



PY — — 

 .ثااثلا بابلایف هیدنه رونلوا كلم یخد هلبا ذخا یکی نج هلوا

 چ هدام ۱۰۲۸ زی

 كران و (کردمزال بلط جاا) هن رزوا عیفش (هدهعفش)

 (و داهشاو ریرقت بلط)یسجنکیا (و هبئاوم بلطا)لی سج رب

 تروص كراباطوب ( . ردکلع و تموصخ بلط ) یسجنچوا
 . حیقنت روللوا حاضیا هدهبنآ داوم یسارجا

 تقوم هللا تدم ررب یربیه ندبلط چواوش یهدهعفش
 هک بوش . رولوا لطاب هعفش هدکدلروک تقو لوا ندنفیدلوا

 عفش ىم رادقەو سنجو ییرتشمو یعسب دقع هبثاوم بلط

 یخد داهشاو ریرقت بلطو كلدبا ارجا لاحرد هدنآ ینیدیوط

 یضتقمقْملوا افا ربخأتالب ناه یک یغبدلوا ردتقم اکوب عیفش
 قمنلق ترشاسم هدنفرظ یا رب یخد کلمو تموصخ بلطو

 طقاس هعفش هدکدتبا روع بلط الب رلتدموب .ردشلو دیال

 . رولک هدهینآ داوم یتالبصفت میکهتن .رولوا

 ډک هدام ۱۰۲۹ ]و

 (هدسلح یتلدیوط)ینع و ییرتشمو (یعیب دقع كعيفش)
 (لاحرد)) هلس هسعلوت درف رب چه هدندزن هدنملع سلح یءب

 نر نیزمنکل روک نامز هاب | توك ا هفت اقا ما

 هعفشلاب دوخا ( مردیا بلط هعفشلاب دوخاب مع یعیفش كيبم
 كعد ) مدتیا بلط دوخاب ملاط هب هعفش دوخاب مرو دا باط



 ۱ تم ۳۵ اب تس

 هدنمکح عیب توشوا یزارتحا ریعت ول : یس قع

 هدهملام تاضواعم راسیک حلص عاوناضمب و ماسو هلاقا نانلوب

 هدام مکه تن . قاب هنحرش هدام ۱۰۲۱ . ردو مکح ید

 ضیقلا دب هلبا بیعرابخ هرزوایئیدنلوا رکذ هدنحرش هقنآ
 ۱ ۹ ردیک عیب ید در کاملا مکحالب

 یموزل كنهبناوم بلط هنیرزوا عیفش یی : ینیدیوط ۲
 ی هدنوب هک ردطورشء قلوا مع هعیب ىع قعیوط یب دقع
 . ردفالتخا یسر و یاقا :یش ٠ ردبتلآ ملع باسا

 هدعس ساحینعب هلک ا عاتسایس تذلاب میفش «یسحرب

 . رولوا هلقعلوب رضاح
 هل راخا رضع زئاح ینهداهشلا یرطش دحا «یسحنکیا

 ددع یسر كيهدامشلا یرطش .رولوا لصاح ملع قاش الا

 ترابع ندقلوا هر یا هلا لجررب دوخاب لجر یا یه

 دوخاب را یا رب یدعبا .ردتلادع ید یرکید یک ینیدلۋا

 هلسب هسلوا لداع رلنوب هسیا رولوا یشک نوتاخ یکیا هلبا را رب
 هدکدتیا رابخا یشک لداعرب یک یفجهلوا لصاح ملع هاب راربخ



 — ۳ 6 تس

 كنهبئاوم بلط هلیسعد مدعانبا هنیرازوس كرلتو «عیفش

 . زانلتوط فاعم ندنسنارجا لاجود
 یربخو عیفش هدیودیا رابخا لداعریغلجر «یسحنجوا

 . رولوا لصاح ماع هع عام الاب هسا قیدصت

 لصاح ماع عامح الاب هساا رولوا یرمشم ربخم «یسحدرد

 یرتشم ارز . نوسلوا كرك نوسلوالداع كرکی رتشم .رولوا
 وارا ا دبصک بولوا یمصخ كعشش

 ی هدژاوا لهاح اعتب هسربو رڪ لور «یشحتشپ
 هدب ولک هعغش صخش ر نوجا ارش رابخا ند قرط یرتشم

 هدنه و ىع و دوعسلاوبا رولوا تبات ع هلا رابخا یارش

 . ثااثلا بابلاق

 لب رابخا كلدعربغع دحاو صخش نیمامالادنع ءىس

 کو .قنناف هلرکو لدل كرك ربخم .ینمب .رولوا تاک لع ید

 هلرکو كکرا كرك یص كرکو غااب كرك نوذأم دبع كركو رح
 ودا ريخ و یدعا .رولوا ا ا هدکدسا راخا ندا

 هلتهج ییدعا قیدصت یربخ هدیوبعا هعفش بلط لاحرد
 تدا: ییدلوا قاس لر زارع وغ هش ا ا
 هدنروص یحتتلآ وب اما بولوا لا طاب یسهعفش نیمامالادسنع

 اب لهوج و ثلاثلا باللاق هیدن زالوا لطاب مظعالا مامالادنع

 یاد وط ییہ دقع عیفش : هلس هسلوا هک هدیدز ۳

 یسلیا اها یهباوم باط هلب هسلوا هسک هدندزن هدسلحم



 ده

 هععفش و هبلوا طفاس ةناد قح كعفش هک ات . رواک مزال

 یس « میفش هدقدلوا ك حل رو نيم هلهحو هدام ۷

 .دوعسلاوبا هل هديا نیم هنکیدلی!بلط یهعفش هدنآ ینیدیوط

 نسح لوق الا یلقلا باطلا ینکیالو ناسللاب هبلطنم دبالو

 ., یواطحط دحا هدنع نکی م اذا دایز نب
 هدام ۱۰۲ نوجا ىسەداف كنو و ىیرشمو ۽

 . حبق ربا اضتفا كلدیا تعجا ص هنحرش

 هدنسیاکك عم هکردباتلالد ریعت ول :ا معیفش كمسم ۵

 یرب یه یخد هسلوا ددعتم اعفش یتح ردیللدیا بلط هعفش

 یجخدهدداشاو ر رق بلط .ردمزال كما باطةاوم یهعفشلک

 كنسر هلغلوا کیا الثم عیفش هیسخو . ردهلو

 یهبئاوم باط هدنفصن هلیسهسلالم قتلوا فصن زکلا یس

 لطاب یتهعفش هدنسلک هلا ارجا یداپشا و ریرقت 1 ی

 زکلا رکو نوسلوا رضا كرك هدیسکیا كعيفش ییا .رولوا

 .نوسلوا بئاف یرکیدو رضاح یسیرب
 یس هصح ثا ندهاخر كرتشم اعاشم هد یشک چوا الثم

 RNR اب قم رسا دات
 هتشا باط ینهعفش هدعیبم فصت یر ره هدیودیا راضتسا

 رکذ هدهدام ۱۰2۱ هکنوح . رولوا لطاب یسهعفش هدکنسکیا

 هداه و حیقس زمللا لوف ییزجم هعفش هرزوا ییلدش وا

 . ثلالا بابلاق
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 غفاو فالتخا ءاملعلا ناب هدنقح هشاوم بلط :لاغرد ٩

 یعسب دقع عیفش ینی هنفیدلوا یروف ءاملع ضم بولوا
 ریخت هظح هدا عاتسا هدلسحم رب دیعب کولو هدنآ یاد وط

 «ةعفش کنوج .رولک مزال یسما هبئاوم بلط كرها توکسو

 لاوحا ندیاتلالد هضارعا یک توکس هلفلوا قح ر تفعض

 . حاضیاب هیاده رولوا طقاس هلبا

 كبوتکم هعفش هدبولیدیا رابخا عیب هلبوتکم هعیفش یتح
 تئارق ردقهتیام ینوتکم عیفش نکیا ررحم هدنطسوا اب هدنلوا

 نیملاحتف زالوا حییح بلط هستيا بلط ینهعفش هرکصا دکدتبا

 تی کیو اهارتشا نم عسلا هغلي ام دعب لاق ولو .زنکلا ىلع

 . «رهوج هتعفش ىلع وهف اهلط م
 ضعبو ارام اشم ٌهماع یگینیدلوا لصا تیاور لوق وب

 یوتقلا هيلع و هدربمالا عمت هلهلوا یرللوق كخلب خماشم

 هلا وسرب هلبا اتفا هرزوا لوقوب ید نیلقثلا یتفم یکییدلیند
 یس رد_اکد نکم عیلا لق یساوعد هعفش ر اب اوح

 اذاو » یخد هدهیدنه مکهتن ردمزال كما ریخت الب هدکدتشیا
 ذلتعاس روفلا ىلع ةعفشلا بلطي نا یفبنی عسیلاب میفشلا مع
 نع لصالا ةياور هذهو هتعفش تلطب بلطي مو تک و9

 .ثلاثلا بالا ردروکذم ود « اناا

 رابتخا لوقو هلسملسد «لاحرد» هدهدام و یخد هدهلحم ۱

 ینیدنل وا رکذ هدهدام ۱۸۲ هدنروصو .ردشملشالک | یندنلوا



 تس ۳۱۲ =

 بلط یک ید هاش ردق «لج اهن لو راخ زیا
 ها ودار نیم لع سلجم ید هبئاوم

 لوفرابخ نالوا روکذم هدهدام۱۸۲ هروک هباملعضعب رکید

 .ردجاتح هلمأت و یورت عیفشکن وح. ردلکدیر وف یکه ريخ رابخ هل ۱

 یک یراقدلوا بهاذ هلوق وب خلب اشم ضعب هلبا یخرک
 یقتتلم هروک هنیرانایب كنبرادحاص ربمالا مع هلا یتنمرد
 یو یخدیحاص راتخحرد .ردشملبا رابتخا یو یخد یحاص

 مال ناب ور دیناولآ بلط مار ال کرب ها لوق
 ا منعو لوا ملا ف یا يلف
 ندیا تلالد هضارعا هدسلجم ییدتبا عاتسا یسب عفش هروک

 بلط ردق هسلحم تام هثدلوا رداص لعف دوخا لوق رب

 هل هسروس تدم نوزوا سلح دق یه ردراو یتح هدهعفش

 هردحح و راح یسم ا هعفش بلط ا هدهدنل وا ڭسلح

 هدیونعا هعفش بلط هدسلحم لوا » هدنسهدام ۱۰۳۲ كيهلحم

 لوغشم هللا ثحم رب راد هدد ص هرخآ دوخاب هللا شيا هقش

 دوخا هسلا رونلوب هدلاح رب ردیا تلالد هضاعا یک قلوا

 یسهعفش قح هسا راقلاق ندسلج وا نا هعغش بلط
 حجر لوقیجنکیا وب هدهدام روک ذم ندنسعد « رولوا طقاس

 نالبزاب هدنقح هلئسم رب . رلبا تلالد یهاظلا بسح هشدنل وا

 هدنرکید لوق رب هدنر ندهدام یا ناو یممتم دلرکیدکی و

 كتهدام یاو هبلعءاس .زالوا بسانم قعلوا راتخا لوق ر وا



 س

 . دولک مزال یسلدیا لیوأت و قیبطت هبیا لوق اب هلوا لوق اب
 رک هدالاب یک ینیدلوا حج ص و ل ضا تاور « لوا لوف

 هلکنآ یخد یدنفا دوعسلاوبا مالسالا خیش هرزوا یفیدنلوا

 رکذلایآ هلایماا هرزوایرهاظ كن هداموب یننم هنکیدلبا اتقا

 یخ وا لوق كنسکیا یه كربلدیا لیوأت هدام ۳۲

 روکذم مکه . رولوا قفاوم هناتفا و قیاطم هلتصا تاور

 . ردکح لب دیا قوا هدورص کج هلب دیا حرش هدام ۷۲

 هلسغلوا هدکملیا ماسعا یهدام وہ یسهدام ۱۰۳۲ روک ذم اتاذ

 . یدیا بسانم یسلزا هدارو یخد كن

 بولوا طورشم هلقعوط یی دقع یموزل كنهبئاوم بلط
 . رولوا تبا یلط قح هعنشلا هسلا رابوط تقوه هلهحوو

 ندنرورم هنسیاقرب كرکو نوسیوط هدننآ یعوقو لدقع كرک
 .راتدرو ميلطادبعو ررد نوسیوط

 هدنا ینبدیوط ی دقع هبئاوم بلط هددساف عیب طقف

 هدنعاطقنا تقو كنخسفقح كمياب هکلب بویلک مزال یمارجا
 . یدنل وا ناس هدنحرش هدام ۱۰۲ له .ردمزال

 هدعیب نالوا طرش رابخ نوجما عباب هلبا یلوضف عیب و

 هدنزاحا تقو هروکه دم ماماو هدعیبتقو هروک هفسوب یا ماما
 .ردمزال هعفش بلط

 تقو یخدهدتناور ریو هدضق تقو هدضوعلاطرش ههو

 .ِثلاثلا بابلاف هباده ردمزال هددقع



 تم ۳۷6 بیم

 بوسلوا رصحم هرلتو بلط ظا.فلا : بلط یک ۷

 یهعفش هلکنآ «رولوا مهفنم هعفش بلط ندنسودنک هک طفل یھ

 راینعا هحنح وم هدام یحنجوا ارز . ردح كما بلط

 هنم میت طفل یاب ةعفشاا بلط ول ها حبحصلاو ردە یناعم

  ظافلالا هذه نال ةعفشلا تیلطک هیدنه زاح ةعفشلا بلط

 وا ضام نع رابخالا ال لاجلا ىف بلطلا ام دار فرعلا يف

 الط لاش الو اهذخآ و ةعفشلا بلطا لوق لبق و لقتسم

 ضح بذك كلذ نال هتعفش تلطب كلذ لاق ناف اهن ذخا و

 یضالا نوكت بلطلا اذه ةفصو . ىواطحط انلق ام باوا و

 . هيلاخلا ىف اذک هعفشلا هلوشو حیحصلایع لبقتسلاو

 دوخام ندبو و هشاوم ( . رولند هبئاوم بلط اکو )

 هلغل وا هندانعم قمارحبص هل بوت و بولوا هدننزو هلعافم و

 هدهفاسم عطف نکررو ناار ص ارز .ردراو هراعتسا هدارو

 تاتو :ربن ام لیست ةياخلع لدبل هبیمس مراباتعرس
 هدیلاعثیدح هکردنوحا كربت هللا یلاع ثیدح طفل یسملنندهناوم

 هعرمسلا هجو ىلع الط یا . ردشملرو ابتا و نمل ةعفشلا

 هعفشلا مسو هلع ىلاعت هللا ىلص هظفلب اكر . دوعسلاوا ةردايملاو

 . یواطحط انا و نمل

 ردلکد ط رش داهشا هدهناوم بلط

 ىع كعا داهشا هت رزوا بلط هدنتح كنهبئاوم بلط

 هباع ءاس .ردلکد طرش قلریدللو دهاش هدهبئاوم بلطنح



 دس ۳۱۵ ت
 قیدصت یرتشمیغیدناق ارجا ندنفرط عیفش گيهبناوم باط

 .رهنالاعمشو حیقت رولواربتعمو لوبقم روک ذم بلط هدکدتبا

 هشرزوا هبئاوم بلط هل هسنلو ناکما هداهشا ی

 کلب بویلوا مزاتسم ینالطب كروكذم بلط كما داهشا

 .رولوابجوم یهعفش طوقس كمالرت رذعالب یروکذم بلط

 یک قملوب هدزام عیفش اب قمنابق یرزغآ كميفش یسیرب «رذع
 . رد راش

 یيدتا راکنا یفیدنلبق ارجا كروک ذمباط یرتشم طقف

 هعفش یعع . ررد ردشعوا داهشا نوحا قعلوا تاما هدربدقت

 تا كمنقش یرتشم ددرس ییدسا وا اا ه۶ 2 نوعآ
 عیفشواءدا یهبدلواطقاس یمهعفش هلعءاسو ینغیدعا ی هبئاوم

 هدکدتبا نایمرد یفیدپاب ینهبئاوم بلط هدن | ینیدلوا ماع هعیب

 کما تابثا ینکیدتیا بلط ةبلاوم عیفش بولواكنیرتشم زوس
 هنیرزوا هئاوم بلط میفش هقل اقشوت ندنغجەلوا روح

 ۲ ردنا داہشا

 زکلاب هدسلج ینیدیوط یعب دقع عبفش هدنروص وب
 هبي عیفش هدنفدهلو یدهانش كحهدیا داپشا هدیوتلو

 جاتح ههش هماقا عیفش طقف . ردا هعفش بلط لاحرد "

 یدمش قرهلو یرادهاش عیفش 4سرولشالک | ینحهلوا

 .قاهنح رش هدام ۰۶ .ردزب اح هسلد مردیاباط هعفشلاب مدلس

 . ثلاثلا بابلا ىف هیدنه هنبم ىف یثتسب و كلذ ىلع فلح و



— ۳۱ 
 رادلا دنع ناك وا نیدقاعلا دحا ةئاولا بلط تقو ناك نا

 هضارعال تلطب ةبثاوملا بلط دنع دمشي لو داهشالانم نکعو

 . یواطحط نبملا طاقسالالا داهشالا طرتشی الف الاو

 داہشاو ریرق بلط كنهمئاوم باط
 یسلوا اق هنماقم

 هلهج وهبنآ هدام روکذم داهشا هحننل وادامشا هب هئاوم بلط
 که دهي هدام هدریدقت یفیدلوا هدنرضح یرتشم اب عیاب اب عییم

 ` بلط کیا بلط ربو . زالاق موزل قترآ هداپشاو ربرقت بلط

 . رونلوا نایب هدنحرش هدام روکذم میکهتن . رولوا ناق هنماقم

 - نیزسقلوا هدنب راقع اب یرتشم اب عیاب یی - درج اما

 داهشاو ربرقت بلط هبئاومبلط هلباداهشا هنیرزوا هبئاوم بلط
 حاضیا اهد هدنحرش هدام ۱۰۳۲ هلئسمو .زامهلوا ممق هنماقم

 . دوعسلاوناو ررد ردکح هلن دیا

 چچ هدام ۱۰۳۰ جم

 داهشا هدنسانئا هشاوم بلط رک ا (هرکصادهئاوم بلط))ل

 ریخأتالب یکی نیدلوا ردتقمو نکمتم (كميفش هسیا شمالدیا
 فبعض قح هعفش ارز (.ردمزال یممعا داهشاو ریرق بلط)

 هرکصتدهبئاوم بلط ندنفجهلوا لاب هلبا ضارعا قرەلوا

 ,زنکلایع نیعلاحتف هلوارقتسم هعفش هک ات ردمزال ید داهشا
 ةردقم لب كالا ىف سلجا روف ىلع نكي | بلطلا ذه ةدم



۲ ۱ 
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 هتعفش لطب بلطب مو نکع ول یتح داهشالا نم نیکملا ةدمب

 : ۰ ریغس روم الا عم

 قاقحتسا بلط و هبئاوم بلط ناباط هعفشلا بلط مث

 تکع ل 9 املط يع دهش عیسلاب هعامس دنع هساولا باطف

 هعسلا رادلا ىلا وا عیابلا لا وا یرتشلا یا .تهدب ج

 یتدهدهدام ۱۰۳۳و یییدالوا تراشا احرش .راصتخاب ه سه وجح

 هللا نکم هداهشا «یندم داہشا بلط هرزوا یفیدسنلبق حرصت

 بلط هدنناب یرب ندیشچوا یهدهرقفیقآ هبلعءانن بولوا دیقم

 هدهسعا بلط هدنآ یتبدلوا ردتقم نکیا ردتقم هداهشاو ربرقت

 . ینرتشلا نع ررضلا اش . رولوا لطاب یسهعفش هبشا را
 هدب ولس هجیک یهعفش عفش ارز .یدلسد «هلبا نکع هداهشا»

 ربخأت الب نیلحابص بویلوا ردتقم هداہشا و جورخ هیلعءانب

 .ثلانلا بالاق هدنه رولوا حب هشا یداهشاو رر بلط

 هنخیدنل و یممتم كنهدام و یسهدام ۱۰۳۲ .قاب هبهدام ۰

 یدبا هسل دیا رب رج هدننروص هدام 3 ید ی هدام يا نو

 یدرولوا بسانم

 هسا: شمالا داتا دنا هاو فط شا و

 دلداپشا و ر رقت بلط نالوا نا هدهدام و ارز . یدلمد

 ندیشچوا نانلوانایب هدهبنآ هرقف .هدنساننا هئاوم بلطیموزا

 ینیدعلوا داهشا هدنناب كراقع اب كنیرتشم اب كعبسم ی كیرپ

 ندش چ وا و هدنساننا هبئاوم بلط عیفش اما بولوا هدر دت



ANIN 

 ید داہشا ناه یک کیدا هعفش بلط هدیوللو هدتناب كنرب

 قرەلوا معاق هنماقم باط يا یداشاو بلط وشا هسر وديا

 هفا ٌهدام ےک هتن .ردقوب موزل هداهشاو ریرقت بلط هجهقشا

 ینادیوط ییہ دقع عیفش ام یدسنا وا کد ید هدنحرش

 ید عباب نانو هدندب زونه عسییه دوخاب یرتشم هدسلح

 باطو هبلپا ارجا یدامشاو ریرق باط لاحرد هلفملو رضاح
 رولوا معاق هنماقم داهشا و ر رش بلط هدمه هساوم بلط مه

 .هبادهو نیعلاحق

 هدمب داهشالا بلط ىلا مث ةبئاولا بلط ىلا جاتحم اعا

 لاح ءارمشلا عمس ناب ةبئاولا بلط دنع داهشالا هنكم | اذا

 ` ةرضح دنع عمس اذا اما رادلا و عیابلا و یرشلا نع هسعغ

 نبطلا ماقم موش و هفکی كلذف كلذیلع دمشاو ثالثلا ءالّوه
 :تتلاتلا بابل ایف هب دنه

 را رب دوخاب را (یکا) قجهلوادهاش «عبفش (6هلبوش)
 ( هدشنا كعسم قرهلوا هدنروضح یشک ) نوتاخ ییا هلا

 هيا نب (شّنا ارتشا هسیک نالف یراقع وم) هراشالاب میم
 یالوط ندمغیدلوا كراشم هدعسم سفن الثم ین هلتهح وش

 هشاوم بلط لاحرد هدساح میدیوط یسدقعو مییفش كن |

 دوخا) زکبل وا دهاش هدزرس مردیا بلط ید یدمش مدیشعا

 شما ضق كرك یراقع عوفشم یرتشم (مدشا كس رتشم

 هبیرتشم هلیروضح تداهش باصن نوسلوا كرکو نوسلوا
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 ارشا یراقع دودح هللا دودح ( نالف نس J اا طخ

 طیلخ هدعیم قح الثم ینی هلتهج وش هيا نب (نيسشما
 مدیشغا هبئاوم بلط و مییفش كنآ یالوط ندمغیدلوا

 عییم دوخا#) زکل وا دهاش هدرس مردیا بلط ید یدمش

 شمامهلبا میلست هبیرتشم زونه یی (هسیا هدندپ عیاب زونه
 رضاح ید تداہش باصن (هدنناز كعباب یعب (كنا ) هسیا

 هسیانم نیسشعاص هنالف یکراقع نالف نسل اباطخ همیاب نکیا
 (و مییفش كن ) هلتهج غیدلوا قصالمراج ال ین (هلتهجوش
 (مردیابلط یدیدمش مدیشعا هعفش بلط) هلباهبئاوم بلط
 ,هباده(.ردلمد زکل وادهاشا) اکو هد زس هرادهاشهرکصن دکدید

 دوقلا حاضبا

 كتهدام و و كناهقف تارابع : هدنروضح یک کا ۱

 یمارجاهدنروضح دهاش ییا كداهشاو ر رش باط ندنیهاط

 حرصم هدعلادب و هدهناخ هدهسا زوتلشالک [ يودا یختقم

 کلب بولوا طرش داهشا هدنت لر وک ذمبلط هلهح و یتیدلوا

 یراکنا كشدلل وا داپشاو رر باط كنرتشم نالو مەخ

 .ردللدبا داہشا نوحا قلوا نکم تاشا هلدوہش هماقا هدنلاح

 دارقا یو یرتشم هدبودیا ارجایربرقت بلط داهشاالب مسفشیتح
 رابا لوک یرتشم ندنیم نالوا فلکتدوخا ردیا قیدصتو

 .ةوالعمحیقنو دوعسلاوا ردیاقفح یعوقو كر رهن تلطهسیا

 .روایب هلوا هدعضومچوا دامشاو ریرقت بلط :)۱ كميبم ۲
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 ( هلهجو وب تاذلاب هدبونلوب هدلحم قازوا عینش رکاوا)
 دابشا و ریرق بلط) هدنناب عیاب دوخاب یرتشم اب راقع ینمپ
 كرهدېا (لکوت یرب) هیارجا یروک ذم بلط .(هسسنهدیا
 یداهشاورپ رقت باط هننالعوفشمراقع دوخابیرتشما, عیابندلح وا
 ر هحنحوم هدام ۹ کنوح (ردیا) لاسرا نوجا ارحا

 لیکوت ینرکید هنسافا كناصوصخ یجهلبهاب تاذلاب هسمیک
 ,ردیرب ندناصوصخوب ید ریرقت بلط هکرولیبهدیا

 یعاسرب (هسیازامهلوب) یغد (لیکو) كجهردنوک (و)
 هعزاب هسلا هدیدب عيا عییم و هب یرتشم هلا هتسو دوخاب هلدب

 كمردنوک یخد توک .قاب ه هدام ٩ (رردنوک بوتکم»

 .ثلاثلابابلاینبدنهررد زالوا طقاسیسهعفش هسیا زالوا نکم

 هدقد لو هدلم قازوا هلهحو و عیفش کقو همش

 راقع دوخاب عیاب اب یرتشم ندروکذم لحم تاذلاب كنسودنک

 بولیبهدبا ارجا یدامشاو ریرقت بلط كرهلک هنناب عوفشم

 . هج رولیتوط وفعم تدم نک هدلوب
 چک هدام ۱۰۳۱ چ

 یعوفشم راقع یرتشم ( ءرکصندداهشاو رب رقت بلط )

 ( ءدک اح روضح كعبفش إل هدلاح ییدما لست هعیفشهلبساضر

 ةهجاومو هدنسهمکح كنءدلب ینبدلو كراقع عوفشم یی
 هدنکحارز (.ردم زالیعایوعدو) هعمش (بلط# هدمصخ

 یوعدلاو بلطلا نود اح ندشضشدلوا طرش یوعد قس
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 كل و تموصخ بلط اکوب هتشیا) .رهنالا عمت نمهدیا مکح
 ( رونق

 د وقلا حاضپا

 ینح هل وا دانتسم یخد ندهدام ۶۰ :ماست هلیساضر ۱

 یم هنسهعفش هعفش یعوفشم راقع هلساضر یرتشم هرزوا

 ندنو و .. زالاق تحاح هتموصخ بلط قت رآ هدکدشیا میل

 . زامهلآ ورک یراقع عیفشلا ءاضر الب یرتشم هرکص

 یک کاح روضح یخد مکح روضح : مد: روم ۷

 .ردراکردیح هل هل وا یوعد هعفش یخدهدنروضح كن | هلغلوا

 . قاب هب هدام ۱
 یرتشم اما : مدنس هک کتل ا ییلدنل و دل راقع عوفشم س

 روهظ هدهمکح رب یربغ كنەدلب ینیدشلوب كراقع عوفشم

 هل راقع هکلب بوسهدیا یوعد ین هعفش هداروا عسفش هدکدتا

 هر دنه رولک مزال یا یوعد لات مک يه داد ینلدنآ و

 . ثلاثلا بابلاق

 تار اوفو نا E کلمه است منا ی
 تیر اهقف ضعب شلوا عقاو اهقف فالتخا هدنسملیهدیا
 هلع .ردشنوا بهاد هنکج هم ەدا یسضعلو هنکح هلع هديا

 روک ذم كنه دنه .ردشملاراشخا یوا لوف هدنسهدام ۱۸۰۷

 هدیاب یحنجوا نوا ارز . ردیللوا یم هبیناث لوق یمهلئسم

 كنءهدلب ینیدنلو كعوفشم راقع ندلئاسم ضعب ییدسا رکذ
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 . رولوا نابئسم یح هلس هل وا یوعد ید ه دنس رغ

 هکهل وش . رولوا عیاب ال وا معخ : هدمصخ ههحاوم ۽

 مصخ هعیفش هسلا شماعلوا م اس ه یرتشم زونه عوفشم راقع

 یروضح ید كنسرنشم KS ناح طقف بولوا عیب

 بونلوب کلم كنيرتشمو یدپ كمياب هدعیم هکنوج .ردطرش
 یندكنسکیا هلغلوا هدکعا ضرمآ هکلم هدمه هدي مه عیفش
 یەک احم هل ر وضح كعلاب ۰ هدروصډ .ردمزال یروضح

 هدن ر وضح كعلاب کاج هرکس ےن دک دتا ققحم هعفغش قح هلر ماعا

 ردیا لوح هعیفش عسب هقفص هد لاح وب بودی خسف ینسارتشا كنیرتشم

 هدهعو .رولوا شلآ ندمیاب هب یرغوط ندیرغوط عیفش اوکو

 اریز . رولوا داع هعیاب ماکحا نالوا بترتم هنیرزوا عیب یی
 هسح هل نال ردقلعتم اک | ېټح كمياب هحنلوا هدعیاب دی عبیه

 «یواطحطو رالا عمو هصوح نملا یوتسب یتح

 رادلا قاقحتسا دنع نکا نام نعل » هدهع هدر دق و

 بابلاق بدنه رولوا دناج 5 مدقلا كصااو راقعلا ملستو

 ۰ نکسم النمو یقتنم ردو فلاثلا

 یراقع زونه طقف بودیا هیدأت همیاب یم یرتشم یدعا

 هلیا هعفش یعیاب هلیروضح كنیرت-شم کاح نکیا شماما ضیق
 هدأت هب یرتشم و ذخا ندعلاب یراقع عیفش هسشا موك

 هعلا زونه و یرتشمو .رولوا هسرزوایرتشم هدهعو .ردیا

 هنیرزوا عیاب هدهعو .رربو همیاب ینک عیفش هجنلوا شمامریو
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 دتعلاقوقحیا ةدهعلا لعح و . سماعا بانلاىث هبیدنه رولوا

 .ىواطحط عيابااىلع یدقلا كسلاوراقملا استو كردلا نامشک
 میلست هب یرتشم عوفشم راقع هکهلیوش .رولوا یرتشم ایان

 مزال یروضح كمياب هدنوب بولوا یرتشم مصخ هسیا شعلوا

 ندنوب ارز .زالوا هنیرزوا عاب قآرآ ید هدهع یکی تیدملوا

 .رردو هیاده رولوا ینجا عیاب هرکص

 رر و کا ۳ هل دخا ندعلا یعوفشم عیفش هصاللخ

 هنرزوا عیاب «قاب ههدام ۱۰۳۷» نع نامضو هدهع هلا

 هدهع هسردا دخا ندیرتشم یعوفشم عیفش یک ینح هل وا

 . سماا بابلایف هیدنه ردهننرزوا یرتشم «لام نامضو

 نوناص ءارشلاب لیکو هکهلیوش . رولوا ارشلاب لیکو الان
 موق ص لیکو ها شماعا ملت هنلکوم زونه یراقع ینب دلآ

 هعفشلاب ذخا بواوادفاع موقم لیکو اریز .رولوامصخ هعیفش

 كلکومینعب كسرتشم «میفش هلع ءان .ردنددقع قوقح هسا

 دي هعفشلاب یعوفشم همصاخناب هلبا موقم لیکو هلیروضح
 هدهع و . رهالا تک رولر هدا ملست 5 ىو دخا ندلکو

ETهیهوج رولوا دنا  . 

 لکو هکهلبوش .رولوا یلکوم كنارشلاب لیکو اعبار
 بولوا معخ لکوم هسا شملبا ماست هنلکوم یراقع ءارشلاب

 هل قس اهلس اذا هال رردو هباده زام هلو مصخ لکو قترا

 . ءرهوج لکولاوه مصخلا نوکیف دی
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 نالوا رز اح یی یصو هک هل وش .رولوامعخ متیلایحو اسماخ
 ندصوو عفش «قا هنح رش هدام ۶ هدک دتبا عسب یراّقع

 زونه راشع ینعع . ناعملا حتف رددقاع ارز .رولمهدیا یوعد

 . هسلا شمالدیا ماست هب یرشم

 یفیدناص عسیلابلیکویعب .رولوا معخ مییابلکو ؛ًاسداس
 بولوا مصخ هعیفش شا شماجا ملست هب یرتشم زونه ییام

 كنسرتشم 6 هباده ردلکد طرش یروضح كلکوم هدنو

 . ردشعلوا رکذ هدالاب ییبدلوا طرش یروضح

 ىىملوا 31 هحور هک احم تروص : یوعدو بلط و

 هحنیج وم هدام ۱۸۱٩ ندنفیدلوا یعدم «عیفش هکهلبوش .ردمزال

 مدا وش» ردبا ر وصت ی اهجورب E روضح یتساوعد ال وا

 یراقع دودح هللا دودنح نالف هدهبرق اب هل و هبصق نالف

 اطعا اکا یروک ذم نو ارتشا هشورغ ردق وش ندنالف باف

 هلبا دودح نالف هسبا نو ندنکبدلبا مست و ضق یم هللا

 عامسا ییس و ندمشدل وا عفش هلهجو وش هلبا مهباخ دودح

 ندمکیدتباداهشا و بلط هل هبا وم و هعفش بلط ريخ تالاب هدنآ مکیدتبا
 عوفشم راقع هلباذخا ندمدب یم نالوا یعوفدم هموقص عیاب

 رهنالا عمج «ردمداص قملوا هنښو صا همیلست کپ كروک ذم

 هدکعا یوعد یراقع عوفشم « یعدم یدما .لوکصلا رد و

 ديال هحنحوم هدام ۱۱۱۹ یسلوا مولعم كماعدمو ندنشیدلوا

 هب عوفشم وللثم یني داوا یضتقم ینایبو دیدح كعوفشم ندنکودیا
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 ییا دا وا روک ذم هداوانف یخد یاس كسدودح دراقع نالوا

 شلوا لئاق هنفندلوا طرش فاصخ رد ره .ردطرش هلهحو

 . نیعلا تف هدهسیا

 ینبدنل وا رک ذ هدالاب اح هدکدتا یوعد ی هعفش « عیفش

 يحهدیا لا وس ییدودحو ىلع یتیدنلو كمعسم راقع هرزوا

 ههلیوش . رایا حاضیتسا ندعیفش یخد یهنآ تاصوصخ یک
 . راروص یکیدعا بودبا ضق یسیرتشم یراقع لوا « الوا

 زونه دم FEN یدارتسوک ید هداوعد تروص 0 هتل

 زالوا حب یوعد هقدلوا رضاح عیاب هسیا شمامنا ضق

 لا وسینک ودیا یسبعنق ندهئالث بابسا هعفش ببس ءایناٹ .یملیز
 قلوا لباقمراج دوخاب رذبوجح هلیسیریغ کلاَیحا اریز .ردبا
 دنع بس هناف . رودیا هعفش یاعدا هلبا طاص ربع بیس ۳

 یواطحطو نبعلا حتف نابیلا نم دی الف اباب برقا ناک اذا حرش
 . مدقملا عدب ٍ نا اضا بوححا نم یوعدلا حصل ها هنف

 دقع یک یجهدیا زاسفتسا ی دودح كہ عوفش» < ا

 یفیدنل وارابخاتقوهن عیب هنسودنکدوخاب ییدیوط تقویم

 رده ردق ههعفام تفو ندملع تقو ارز . رلبا حاضیتسا

 بوک یآ رب هجنجوم هدام ۱۰۳۵ یی یکیدع تدم
 .نیملاحتفو نکسم النم ردمزال نوجما کا كمي, یتکیدمع

 رررق بلطو ینغیدیابه هدسلج ینیدیوط ی دقع ءاعبار
 یسغق ندعسم راقع ا یرتشم اب عاب ی كمك یداپشا و



 دیس ۳۳ را هم

 یسیرب ندیش چوا ییدتبا داهشا هدندزنو ینکیدلیا ارجا هدناب

 ۱ را یی ا در
 فشک نم دب الف هسیلع لدب اعو ضارع الابو نامزلا لوطب
 . یواطحطو ثلالا بالا ف هدنه كلذ

 هنباوج هدیوریو باوج هنسهلج كرلنوب عیفش یدعا
 بو ود اح هسلا رولشالک | دنلوب یسهعغش قح دا

 عیفش «الوا کل وغ .رذبا لا وس ندر یهینآ تاصوصخ

 هزدیا حاضتسا یخدلنوا بولوا كلام هم عوفشم راقع كسعدم

 هقاقحتسا هده سلا طاع هنعفد كربغلا یوعد دب یهاظ هکنوج

 ینی .نیعلا حق زامهلل وا افتک ۱ هللا دب یهاظ ندنغیدملوا عاص

 كلام اک ۲ كعيفش یسلوب هدعیفش دی درج كراقع هب عوفشم

 ا وا كفك ۵ هاتهح وش ملا اضتفا ىلا

 تحج هللا لامحا بولوا لمت یسلوا هراحا دی دوخاب ت راع

 رادلا هذه هلع یعدلا لاق ناف . هب اده قاب هب هدام ۰ .ردقو

 الاق ادو ةفبنح ابا ناف کلم تسل اهنکل و هدب فاه رک ذ ىلا

 .هرهوج کلم اما ةنيلا مه یتح ةعفشلاب هلی ال

 ققح هللا هلالث هوجو کا هم عوفشم راقع كمعشش

 ۰۷۵9۷۸۰ .رابا ققحم هل رارقا كنسرتشم « لوا هجو .ردیا

 هکهل وش . رلبا ققحم هلدورش هماقا « یا هجو . قا هراهدام

 هلدوهش یتکلام هم عوفشم عبفش هدنلاح یراکنا كنیرتشم

 عییم : رولوا ناآهچور تداہش تروصو . رولسهدیا تاما
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 یعوفشم راقع یرتشم و « راقع وش نانو هدنراوج كراقع

 ردق هتعاس وش یک ییدلوا یلم كعبفش لوا ندزلا نوتاص

 یا جارخا نادنکلم عیفش ۳ بولوا یلم ید

 ارتشا ندنالف یهب عوفشم راقع عیفشوب» دوهش مک هتن .زیملس

 تداهشوند «ردهدندد یدمش یدّتسا ملستو هه 6 | نالف دوخا

 ققحم هلا نقل كنسرتشم ‹ ثلا هجو . ردیا تافک" راهبشا

 ینکودیا کلم كنسودنکراقع هبعوفشم عیفش هکهیوش .ردیا
 . رول و ناع هه یرتشم هلسلط كعبفش هيا سضهدیا تاسا

 كعفش ىع كمدا وش» رولوا یاهحورب ید ناع تارون

 « هنکیدملس یغیدلوا كلام هراقع یکیدتا ذاحا هب عوفشم

 یسمالدیا تفیلحت هناتب هدیولبدیافیلحم هملع مدع .رهعالا عمم

 هب هدام ۱۷2۸۰ .ردینیم هنکودیا هنیرزوا ريغ لعف فالحتسا

 ولو لعا ام یرتشلا لاق اذا اع عمجلا حرشیف هدق نکل .قاب

 ناک ادا اذه تاسلا ىلع فلحم عیفشلل كولع ربع هنا 3 لاق

 رادلل هراوج رکین ناک ناو هب عفشی ایف هکلم رکین عیفشلا
 . نيعملا تف كلذ ىلع هفلح ةارتشملا

 دوخاب هب یرتشم یشدلا بولا نوئاص یعوفشم راقع «اننات

 بوتاس یعوفشم راقع -- هدنروص ینیدلوا میاب یمصخ ا
 ققح عی ابو ارش هسردیا رارقا .ردبا لا وس همیاب یتنیدعاص
 بلط هبت هعسب اب هیارش ندمیفش هسیا رايا راکنا یک یجهدیا

 هدریدقتوب .رولوا تباث عیبای ارش هنب هدکدتبا تابثا بونلوا .
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 هنغيدلا نوناص ندنالف كنيرتشم نانلوب ديلا عضاو « عبفش
 عاديا هنیوذتک /یراقع روک ذم كنالف وا ید دلا عضاو و

 حسجرتلاب یتسهش كعىف E ا هش هماقا هنکندلبا

 بصتنا دیلا باص نال . رابا مکح لبا هعفسش نوجا عیفش

 . سماجلا بالا ىف بدنه هّوارش وهو لعفلا یوعدب ا(صخ

 هب یرتشم هسلا سهدیا تاما هلا هس یعس ۱ ینارش عیفش

 .رولوا هلصاح هروک هنیفرط ید نی . رولپریو نی بلطلاب
 لا رع, تل هلع اتمام ن نا ةا تون ناب سل
 یراقعوش كميفش ینمب “ىلع ةعفشلا عءفشلا اذه قحتساام هللاب

 .رولبریو نی هننیدلوا یتح هقلآ ینالوط ندسس ییدتا رکذ

 ماماو ءرهوج ةعفشلا عیفشلا لس و عاتبا دق نوکی نا زاوح

 نوناص یراقع عوفشم وش ینمی . رولوا هببس هروک هفسووبا
 هک ردقوش . قاب ههدام ۱۷2۵۹۰ . رولت ردنا نیم هنغيدملا

 ړ یفاش نالوا لئاق هنموزل مدع كن هعفش هلسس راوج هلعیعدم

 نیم هیس هجنلوا راوج ید هعفش بس هدیولوا هدنیهذم
 هيلع یعدم هدکدلرو نی هلصاح اریز . رولک مزال كلرو

 حتفو محلا دعو ررد رولوا قداص هروک هننهذم هديا نام

 اع هنا هيلع لوأتب الثل ءمهوجلا ىف لاق . رهنالا عمو نيعملا

 هه وح راول اب ةعفشلا هلع قحتس الا

 یهسیناوم بلط هدنآ ینیدیوط یعیب دقع میفش « اتلاث
 سخأتالب یداهشا و ر رفا باط ید هدنامز یتیدنلوب نکمتمو



 هسردیا رارقا .ردیا حاضیتسا ندیرتشم ینکیدما بودیا ارجا

 هدنروص و ردك رشها رو هودا راکنا ۰ رانا قق

 رب عیفش یرتشم هدلاح و . رولک مزال یتا تابثا كعيفش
 عیفشو وند یدعا بلط ی هعفسش نکشعوط یس ورندنامز

 هنس هماقا ود مدشا بلط ین هعفش لاح رد یک غیدیوط یس

 هروک هفسو ینا ماما و كعبفش هروک همظعا ماما مدنرلکذتیا

 ثلاثلا باللا یف هیدنه رونلوا مکح لس هی كتسرتشم

 یرتشع بلطلاب هسیا نصهدیا تابا ییهعفش بلط عیفش
 دنع ةعفشلا میفشلا بلط رکنا اذا یرتشلا . رونلوا فیلحت

 فلحم هب اقل دنع هلط رکنا نا و ملا ىلع فاح مسلا عامس

 دات ردو .روزلا لحلا نم هیدنه تاتبلا ىلع

 هما قروه اغ ا و ا تاشاسآ

 هلهجو هدام ٧۷٤٩ بلطالب ا E وا مینا رم مکح هد

 . زدیا مکح هرکصندک دسا فلحم یعضش

 مزال هشن رز وا حیفش یسمانا راصحا هداوعد تو

 ییدعلو یم كعوفش» هدندب عسفش هناعءاس . ردلکد طرشو

 موز هسرزوا حیفش ارز .رونلوا عاهسا یساوعد یخد هدلاح

 ءاضقلالمف نملا نال لسالا ةياور یهاظوه . ردمکطادع نم

 بالو ملال راضح الا و هب اد اب بل اطب الو هبلع بحاو ربع

 تاور نددم ماما طوف . ی واطحط بوحولا لق ماسلا

 مکح هلبا هعفش کاح هکدمنا راضحا یم عیفش هروک هنغیدنلوا



 تم ۱۳۳۷ —

 قلوا فلت یمهراپ كنيرتشم هیلعءانبو سلفم عیفش اریز زا

 هنیرزوا میفش مکس الا عمم ردراو یلاتحا

 .رهنالاعم موزللا بیس ققحنل رولک مزال یراضحا كنءراپ
 یعوفشم راقع كنبرتشم ردق ه هشدبا ادا هب یرتش» یءراب عیفش

 یرتشهو یا «یرنشمو عیفش ارز .ردراو ییح هففوت و سدح

 یراح یحد هدنو مکح قءدءهدام ۲۷۸ ندنشدلوا هدنل زنم

 هیدأت درح عیفش مکسطا دعب و . حاضیاب رهنالا عم رولوا

 ها اضق هعفش ارز . زالوا یلطاب یسهعفش هلبسا زخات یک

 میلست ىف الجا عیفشلا بلط ناو رهنالا عم ردشعا دك ۴

 نجسلاق یضاقلا هسبح الاو لس ناف هثلثوا نیموب لجا نکلا

 حيلا ةلرنع كلذ نال ةعفشلاب ذخا ضقنب الو نکلا عف دی یتح

 .نا الا هرهوج كل همکح ذوفت ده هجن الف ءارشلا و

 كنرتشمو هرهوج هتعفش یضاقلا لطسف نعلا ءافا نع زحمل

 . رد ربخم عیفش هدریدقت یفیدلوا هللا لجّوم نم یسارتشا
 عیفش هدنروص و . رولا یعوفشم تور و هراب نشل هسرلبد

 عيه نع ندیرتشم هسردبا دخا یعوفشم ندعلاب هلا هراب ناش

 معاق هنماقم یرتشم عییفش هدنروص و کنوحد بولوا طقاس

 ندیرتشم اما «هاده یدل وا خیسفنه عس هدنقح یرنشم قرهل وا

 هدنلولح یسادا تقو كنع هبیرتشم عیاب هسیا رايا ذخا

 الف طرشااب ا لجالا نال . رولببهدیا بلط و تمجام
 هسرایدو . رالا عمو یلیز لاح نه عیفشاا دخاب لطم



 هل نال رولآ لجالا ینعم دم هدردبا بلط لالا ی یسهعفش

 بولا لالا ىف هسخوب .رهنالا مع دنارلا ررضلا مزاب ال نا

 نا نعلا ىف لصالا نال .نعهبد مردیا اطعا هدلحا لولح ی

 .رهنالا عج عبفشلاقح ىف طرشالوطرشلاب لج وی اعاوالاح نوک

 یشدل وا عفاو هللا مولعم لحا “عیب تالصه و طقف

 ساد « داصح هسرولوا لوهحم لجا کهدع اما . ردهدنروص

 هلهج و هدام ۱۰۲۰ ندنغجهلوا دساف عب یک یوح كنو و

 كرءر و الحعم ینهراپ نب مبفش ىح . زالوا یراح هعفش

 هلسهسید مردنا هلازا یداسف هلهح ولوا بولا یراقع عوفشم

 چافآ دوخاب كما اشنا انب هدنآ یرتشم توا . زاغلوا تافتلا

 هسرولوا لئاز یخسف قح كنرتشم هلهحورب یک كملبا سیغ

 ملل ادبعو نبعلا حتف رولوا تباث هعفش هرکص ندنآ ءدلاح لوا
 . سماخلا بالا یف هیدنهو

 ھا هدام ۱۰۳۲ =

 (هسیا ردیا بخأت) رذعالب (یهاوم بلط رکا عیفش)
 دوخاب ندنفوقو مدع كمبفش هبهعفش نالطب هللا رخأتو هکولو
 ندتنکدنلم نیش واز رام السا کودک دنا عسیه

 ( ی دقع الم  ردلکد ردع لهج ارز . هلوا یالوط

 لوا یک ینیدیوط ال یم رادقمو یم سنج و ییرشمو |
 "ءا ةپه ردع دوال لرد 6م و

 راد هددص رخآ دوخاب هلبا شبا هقش زن اب كما ترک هرس



 بس ۳۳( سس

 هدلاح رب ردیا تلالد هضارعا یک قلوا لوغشم هلا ثحب رب
 هسیا راقلاق ندسلجم لوا نتدتا هعفش بلط دوخاپ هسیآ رونلوت
 كنهعفش بلط ارز . نیعلا حتف ( رولوا طقاس یبهعفش قح

 نکیا هبثاوم بلط لاحرد یکی نیدیوط یعیب یطرش كنید أت
 لبلد هضارعا یسماعات یاو نوسلوا لهج نعولو كعيفش
 ثلاثلا باملاق هدنه رولوا لطا هلضارعا هبا هعفش بولوا

 ا عمو

 نا» یهدنیعلا حتف یسهرابع «یک یتیدیوط» یکەدەدام وب
 ییلعفل یک هیلعمانب بولوا یمهحرت كسهرابع ۹ عمساک بلطا

 دون ینادب وط هکر دا هدافا یتسانعء هتحافمو نارق و تردانم

 فاک یمست و ة رداسلل نوکتدق ةراجلا فاکلاو . رولوا كعد

 یا تایلک لخدن ؟ مس وح اع تلصتا اذا نارقلاو ةْأحافلا

 لصف هدنح رش هدام ۱۰۳۰۰ هدلاحوا .فاکلا لصف یف الا

 یروف كنهساوم باط یخد هدهدام و هلحم هرزوا ییدنل وا

 یخد تیاور یهاظ هکردشملبا لوق یلوق نالوا اد هنفیدلوا

 رخآ كنهبئاوم بلط هدهدام و هل هسخو یدیا لوق وب
 یدّسا رابتخا یلوق نالوا راد هنکحهدیا دادتما ردق هسلح

 ییدلوا تیاور یعاظ فالخ لوقو اریز*.زالوا سانم كد

 هنیزوس«لاح رد» ی هدهدام۱۰۳۰ هقشب ندقدنل وب هب اتفم فالخ یک

 وش .نیعلاحتف رولوایفانم هتسهراع د روم ای

 نالوا بسانم هکرولیند هرکصندکدلدیا حاضیا هدام وب هلهجو



۱ 

— ۳۳۵ 

 «رولوا طقاس یمهعفش قح هسعا بلط هعفش یک یاد وط د

ESىدا  

 توکس هدسلحم لوا كر هدنروص یيبدعا بلط یک ینیدیوط

 زاد میدن یخ. و و
 هدا رب .ردیا.تلالد هضارعا یک .قلتوا لوشخم ها تح رب

 ند سلجم نیا بلط هعفش دوخاب نوسملوب كرک نوسنلوب
 طقاتفم یسعفش هریک چور ناف نواف تاک یا

 روفلا ىلع باطلا كرتف ..» هدعشات باب هدهدنه اعقاو .رولوا

 لمس بلطلا نع لعغ اشتوا سلجما نع ماقوا نذغ رغ نم

 لئاع هنسهدام وش كنهلحم ود « نتاورلا فالتخا ىلع رخآ

 یبدتا ناب ید یاور يا هداروا هده سلا دوحوم هرابع

 . ردشملبا حرصت

 هرزوا ییبدل وا حاضیا ید هدنحرش هدام ۶

 هلیسملبا كرت ینهشاوم بلط یک یفیدیوط یعیب میفش
 ین تو یسیرتشم . كعوفشم راتع قو

 هدسلم ینیدیوط یعس اما بولوا هدریدق ییدلس ین رادقم و

 رابخا یم بوبلوا طقاس هعفش قح هسیا شماعوط یرلنوب
 هلا لدب سنج هو یدلتاص هجاقویدلتاص همک هبهسک ندا

 بلط لاخرد یک کیدل یرلنوب هدیوروص وید. یدلناص

 یتح .رولوا ظوفح و یاب یسهعفش هسلوا شملبا یهیئاوم

 یسهعفش هنیرزوایسعوط یغیدلا هشورغكيب كنبرتشم «میفش



 هدنکیدتیا لبزنتو طح یثورغ زوب عاب هرکصندکدتیا میلست
 هليا رخأت رذعالب .نعلا حتف رراوا تبا هعفش نوجما عیفش
 رالاثم رکید هب هعفش طوقس

 بلط هلغلوا علطم ی هعمح هع یوسوم رب ۱
 نا یاواتف رولوا لطا یسهعفش هشا قلعت هادرف یهشاوم

 . ثلالا باملا ف دو مج

 یمهعفش ببس كنبرب یه بوتلو یعبفش چوا كراقع رب ۲
 هبناوم بلط ین هعفش كراشم هدعسم سه هدهسنلو هقش هقش

 بد ردقو هعفش نوجا مزب قترا یرارکید هدکدتبا بلط هلا

 هدعب بوبا ارجا یک یفیدیوط یعیب دقع ییهبئاوم باط
 اقا یهناوم بلط نامه هدکدتا ملست ین هعفش موقم كراشم

 . ملا دبع قاب هیهدام « ۵۱ » . زامهلوا یسهعفش قترا هسنیا

 . یدشلدیا ناس یخد هدنحرش هدام ۰۹ مک هتن

 یرتشلا و عیفشلا فالتخا

 فقاو هعسب لوا نوک چاق رب كعبفش مسفش هليا یرتشم
 لاحرد هدمغیدلوا )ع هعرن عیفش طقف بودیا قاقا هغیدلوا

 كنيرتشم زوس رلهشا فالتخاوید دعا یرتشمو مدتبا بلط
 یدمش هعس عیفش اما .رولک مزال یسملبا تابا عیفش بولوا

 بولوا فقاو هوا یرتشمو مردیا بلطیهعفش بولوافقاو

 یف هیدنه :ردکعفش زوس رهبشا فالتخا ود دعا بلط
 . ثلاثلا بالا



 تم ۷

 تالط نالوا طرش هدهعفش ارز .یدلسد رذعالب اح رش

 ۰ زملبا طقسا ین هعفش قح خب ردعب نالوعوفو هد ا

 كمعفش هلهحو ینیدنل وا رکذ هدنحرش هدام ۹ مکه تن

 هدزاع دوخاب هستوط یننغآ یسیرب یک یفیدیوط یییب دقع
 ینیدلوا لئاز روک ذم عنام هسمهدیا بلط لاحرد هده نلوب
 زالوا طفاس یمهعفش قح هنگ دتسا بلط لاحرد هدر دقت

 . ناعملا حتف
 ہک هدام ۱۰۳۳ قو

 هلیا بوتکم هکولو یداهشاو ریرقت بلط رکا « عفش إل
 انا ندیآ خا برک قو ردق ترین تا وتو
 بلط نکیا راو یردق ارز ۰. رولوا طقاس یبهعفش قح
 ضایعا هسا هعفش قح بودا تلالد هضارعا كرت یر ر

 حتتش نادارا . قاب هیمدام ٩۸ .رهنالاعمم رولوا طقاس هبا
 هیدنه هتعفش لطب اہلط یف بهذ ظ هعامحم مامالاعم ةالصلا

 هدیویوط هجیک یعسب عیفش هکراو ردق وش .رشاعلا بابلا لیبق
 یداهشاو رب رق بلاط نایلحاص هدهسهلواردتقم هداهشاو جورخ

 . نيعملا حتف رولوا بح هستيا افا
 هلسهرقف « نوسلوا هللا بوتکم هکولو» یهدمدام و

 « رردنوک بوتکم هسیا زامهلو لکو» ررحم هدهدام ۳۰

 ..دوشوا رارکت یسهلئسم

 دوخاب تاذلاب یداهشا و ریرقت بلط « عیفش « هصالخ
۲۲ 



 یمارجا هدندم ردق كجهدیا ارجا هلاکولب دوخا هباشکلاب
 ۱۰۴۰ .زالاق یسهعفشقح هل روم هروک ذم تدم بولک مزال
 هد قازوا عیفش هرزوا ینیدنل وا حاضيا هدننح رش هدام

 لصاو ینوتکم دوخاب یلکو دوخاب یسودنک تاذلاب هدقدنلوب

 نهعفش قح رخأت نالوصوقو هدئدم نالوا ردق هبهعنلوا
 ةن نما طاطا

 ییالوا هدکسعا لک ۱ یهدام ۱۰۳۰ رکذلارام هدام وب
 . یدنشلدیا رکذ هدار وا

 دز هدام ۱.۳۵ زح
 رکا) یرتسشم اب ( عفش هرکصندداهشا و ریرقت بلط )

 سوبا و ضيم عیفش دوخاب ( قعلوب هدراد رخآ
 هعفش نوجما راج کاح دوخاب قمامهنلوب كکاح دوخاب قلوا
 ممخ دوخاب یسلو هدننهذدم ییفاش نانلوت دنیا ینیدعل وب

 ندهتعرمش راذعا (یک ]) كملکب یل اوز كنماغت بولوا ندهناغتم

 ریخأت یآ رب یتموصخ باط نکیآ قوب یسیعرش رذع رب )
 ( . رولوا طقاس یسهعفش قح إل دمت مامالا دنع ها ردنا

 عسیفش یرتشم هساقارب هنفک كعیفش یندم تموصخ بلط ارز

 فرصت ءانبو امده هدعوفشم راقع هلیسهظحالم ردقج هلا هعفشلاب
 كرهدیا مایق هبلط هعفسشلاب هرکصندکدتبا فرصت و . نمهدیا

 .ردشملوا رادع هلنایا ر هلعءانب «روشقلاق هرارضا ییرتشم

 زارضاهصق سان نلاوحما .ردلجاع اودا نلجآ یآ رب خوخ



 اناذ کردشلدبا رابتخا لوق و هدهلم ندنعیدلوا لئام هسان

 ه ململ دعو رردو نعلا حتفو حسیقنت ردلوف و هیاتفم یخد

 باط هرکصندقدلوا رقتسم هللا داهشا هعفش هروک همظعا ماما

 بلط میفش هکردق وش .یتلم زالوا طقاس هبرخأت كنموصخ
 كرهمهل دیا یوعد لصف طقف هدیودبا هدنفرظ یا رب یتموصخ

 یاواتف زالوا طقاس هعفش هسلبا روس یآ رب هدهکاح یانئا

 . هدیدج
 : هلئسم عرفتم هبهعفش طوقس هلبا ربخات هدایز ندیآ رب

 عیفش هدلاح یشدلوا ناص هلا لحوم نک یعوفشم <« عیاب

 بلط لاجل ایف دوخاب .رلبا ذخا ندیرتشم هلبا هراب ناشپ ا ی آ

 . رايا دخا لجالا لولح دعب بودیا ارحا یلعو تموصخ

 لجّوم هداز ندیآ رب عیب هسخو . قاب هنحرش هدام ۳۸

 هدیز ندیآ رب وید نوبسلیا لولح لجا عیفش هدلاح یفیداوا

 لحتالو رولوا طقاس یسهعفش هسردیا ربخات ینموصخ بلط

 لط الف یرتشلا قح لجالا نال لاح ذخاول یرتشلا یلعام

 . رردو یواطحط عیفشلا لعب

 یعرش رذع ارز .یدلیاد نکیا قو یعرش ردع د

 هک هلیوش ۰ زملیا طاقسا ینهعفش قح ربخأت نالوعوقو هلبا

 ییدتبا عاسا یعیب ءدبولوا هدراد رخآ دمی رف- تدم عبفش
 یلعو تموصخ بلط طقف بودیا تباعر هبهعفش طارش هدنآ

 هبا رخ أت هداز ندهنس سس هلم سح قعلو درد راد



 هم ۳۶ ۰ س

 بوراو هبهدلب لوا یځد هرکصندنآ ندنفج هبلوا طقاس یسهعفش

 . هدیدح یاواتف رولمهدیا ارحا یتموصخ بلط

 تسغو رارف هرادد ی دصل رفس تدم كرتشم مکه تن

 ارحا هنس چوا یتموصخ بلاط عفش هلسسح یسلبا افتخاو

 یکید هسمک رب الثم هک هلوش . زالوا طقاس یمهعفش هسهدیا

 ۸ ها ینسهصح ندهصع یشدلوا كلام اکرتشم هلبا هتک

 يدتسا ملست و عی هم ولعم 8 م ر نکا هدرابد را

 هنیراید ثکمالب هلبا ارجا یهبثاوم بلط هدنآ ییدتبا عاتسا

 افتخا و رارف مراد رخآ دسب رفس تدم صخش وا هدکدلک

 تودنا اھا یداهشاو ر ره باط یخدهدنناب هص رع هلغلوا شعا

 هدکدلک اوم هسههدا یوعد هاکمامهلک هنس چ وا ن وا

 . هحې رولسهدبا دخا هعفشلاو یوعد

f هدام ۷۱۰۳۵ e 

 تش امال .رولوا قحتسم ههعفش یخد لحو نروحح

 . .هوج بجاو ریفصلانع ررضلا عفرو ررضلا لاوزا

 یسصو اب ( یسیلو ینسهعفش كنيروجح و هدلاح ویو
 نیروجحو نیرصاق یکنونمو هوتعموریغص ینی (ردیا بلط)
 رانالوارماق هنبراماقم هدقوقح ءافیتسا هدقدلواتباث هعفش نوجا

 .ردیالر هسرلید .ردیاباط هسیارلید یراصو اب یرابلو ینعی
 ندنغیدلوا رتادتم هدننیررض هللا عفو تراجم هعفشلابذخا اریز

 . هل هسل وا شملت اص هلبالدب یغناشآ ندنرکدعوفشمی-یصوا,یسل و



۳ 

 نیعلاحف ردردتقم نخشلادنع یخد هب هعفش ملست و دارت

 .یتتلم لقا وا هتمیش عيب اف دم افالخ

 یر ندناسک ررحم هدهدام ٩۷۷ یتسهعفش لرخص اللثم

 یسصو كنبردب ابا یردب كربغص الوا هکهلبوش . ردیا بلط

 هلدج و اسماخ یحبح دج امیار یسبصو كنصو وب الات
 نانلوپ یوصنم كکک اح اعباس یسیصو كنیصووب اسداس یسیصو
 هدننابم رلل و روکذم هدهدام ٩۷۷ روت ذم . ردا بلط یصو

 ینح هلل وا حاضبا هدهدام ۱۸۰۸ هدهسا دوحوم یخد اح

 یهدارو ندنفح هم هلوا ا هدمه یعدم مه هسنکر هرزوا

 هدالاب لرخص هدنروص و . رد-کد« لخاد اح هدننابم رابل و

 یصور, هریفض کاح هسیا لکد دوجوم یرب ندنرایلو روکذم
 .راتخرد رولوارناح هشابلط یصوو هرکصندنو .ردیاناصآ

 هرجا ا نم رافع ینداوا میفش كنیبص یدعا

 بلط هعفشلا یسصو هلکلروک تعقنس نوجا ی ص هدق دنا تض

 .ح هقس لا دخاو

 هلا شحافناغ هرزوا یتیدنلوا تراشا یخدهدح رش یاننا

 یسیلو رلهسلوا عیفش رابک ربغص هراقع وب هدقدلتاص راقع رب

 دلریغص و .قتنمرد نهدیاذخا هعغشلایو ET یسصوو

 ۱ را هدهدام ۷ كدا بلاط ی هعفش قح

 لاب ینعب . ردیا فقوت ردق هنغولب یسهعغش هدنروص یییدلوا

 كر هدياتباعر اهمامم هطئارش راسو هب هبئاومبلط هد آ یتیدلوا



 س ۷۳۲ بس

 ةريفص .هرهوجو هدیدج یاواتفو هحپ روامهدیا هعفش بلط -

 ةعفشلا تبلط تلاق نا ةعفشلاو غولبلا رابخ اهل تيلو تکردا

 لوالاعص ةءفشلا تباطو یسف ترتخا لاق وا ی ترتخاو

 .یورق |اهالکحس رابط ةعفشلانیقلا تسلط تلاق ول ویناثلالطبو

 هسنلوب ییفش یریفصدلو هدیوناص هرخآ ی راقع با یتح
 یراقعلوا هدکدتباتیاعر هب هعفشطارش هدن | ینیدلوا غلابیص

 نوحما یدلو هلغل وا حیا با ارز . رولسهدیا دخا هعفشلاب

 بالانال .قاب هنحرش هدام «۱۰۳۵» .هماخ نەدا هعقشبلط

 كلعال نم توکسو ایا هنوکل ةعفشلاب ذخالا كلعال انه

 ه . .هیدنه الطم نوکبال ذخالا

 اک دقع لح کلوش .رولوا قحیتسم ههعفش ید لم

 هب هعغش هسیا راغوط اح هدلقا ندیآ یتلآ اراتعا ند نعوقو

 او تایل E a o اما a ا شو
 عبا تقو هدوجو تش ٰ هلال .ردقون یسهعفش هسلا راغوط

 هدیولوا شما تافو عیبلالبق یردپ طقف . امکحالو ةقىقحال

 قاقحتسا بسک هبهعفش هن هسلا شلوا ثراو < آ یخد لمح

 لبق قتنمرد هلوا شعوط هدیدم هدایز ندا یتل | کولو .رلبا

 مییلا تقو هدوجو نال . راغصلا ماكحا عماجو ةمسقلا تاک

 رقع الأ بابلاق هیدنه ها نم ثروال امکحت تبا

 ( یسلو ) كجهدیا بلط (ینسهەفش قح كريفص ربوا)
 نیخیشلادنع (هسیا زا بلط  هدلاح ینیدنلوب یسیصو ا

 ye هم جح



 تم ۳۶ تس
 هب هعفشبلط كنودنک غوللادم) هلعءانن بولوا طقاس یسهعفش

 كنيلو هروک هد ماما . قاب هبهدام ۵۱ (.زالاق یتنحالص

 .زالوا لطاب یبهعفش كریفص هلتسماعا بلط

 هکهل وش .ردیراح روکذمفالتخا یخدهد یغص هعفش ملست

 هدکدتیا ملست یتسهعفش كربنص یسصو اب یسلو كريغص

 كنسودنک غوللادمب یتح بولوا حیح ملست نخشلادنع

 نونشا ملست هدک عسل درک رال یحالم ویهعفش بلط

 لرکع وفشم راقعو نوستیا میلست هدنسی ريغكک اح سلحم كرک
 كنهروک ذملاوحا نوسلواشملناض هلباهدانزلرکو هلا لم نم

 كن |یلست یتسهعفش ك رمغص هل الد دوخا:هحا رصاالاهحور هدنس هلم

 عانتماندلاخداهنکلم لریغصیراقعرب میلستوب ارز .رولوا حب

 رهنالاعم ردلکدعربتو یسهلازا كنکلم كریغص هسخوب بولوا

 یضنیراقعیفیدلوا عیفشلریغص «بایتح .رافصلاماکحا عماجو

 هعفشلاب یراقع لوا هدنفیدلوا غلاب ربفص هدکدتبا ارتشا نوجما

 ه هعفشلایدخا ارش ارز .رافصل ماکحاعماحو هسناخ نهدیا دخا

 . هذخا نوجا ربغص هعفشلاب با هدنروص وب ندشدلوا یانم

 بالا ق هدنه رولوا لطاب هعفش هلبیسا كرت نکیا نکمتم

 ف اهعضش ريغصلا هاو هسفنل اراد بالا عا و اا

 غلب ول ىتح ریغصلا ةعفش لط تال ريغصال هعفشلا بالا بلطي

 ذخالانم نكمم ال انه بالا نال اهذخأب نا هلناک ریغصلا



 ع

 الطمم نوکبال ذخالا كالع ال نم توكسو امیاب هنوکل ةغفشلاب
 . رشع یاثلا بالا یف هیدنه

 هدبولبناس هلا لقا هللا شحاف نېغ ندنتمیق راقع رب میکهتن
 هنب هروک هتاور نالبدیا ندمظعا ماما هسنلوب ییبفش ریغص

 لازا هکلم ی هژاخ دا نع عانتما هن ال .رولوا راح هعفش ملست

 2۵ دنتساوژ نالل وا ندد ماما و . اعربت نکی و کلم نع

 رهنالا عم هلاع عربتلا ةلزنب هال . ردلکد زاج هعفش ملست
SEها  

 انسا

 هللا شحافنبغو دیزا ندنتمیق راقع یفیدنل وب عبفش كریغص
 حیح عا الاب یسعا هعفش ماست كنسل و كريغص هدقدلتاص

 نوجما ريغص یراقعو یسلو كرینص هدیروص و ارز . ردلکد

 ناک اذا حصل ا همنلست و بلطلا نع سو .زامهلا هعفشلاب

 بابلا ىف هيدنه غاب اذا هقح ىلع ىصلا یتیف ذخالل اکلام

 . قتنعرد زامهلوا زااج یخد یمیلست هلعءاس . رشع یاثلا

 ذاا یک ینیدلوا غلاب ریغص هجنلوا حب میلست وب یدعا

 . زولسهدیا دخا هعفشلاب یراقع وب كرهدنا هعفش

 هیچ عباد لصف 3
 ( ردهدنناس هعفش مکح را

 = هدام ۱۰۳۹ زجح

 (ڭک اح دوخا هلمیلس) یعوفشم (یضارتلاب كنیرتشم)

Ais es, 
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 كلام هعوفشم) راقع (هسمک نالوا عیفش هلیمکح ) هعفشلاب
 هلتهج یفیدلوا مات کلم یهدعوفشم كیرتشم ارز (.رولوا
 "ما لاقتنا هعضش ندیرتشم كلموا هدلوا یرب ندشییا و
 :هکه لوش «ردیا عرفت هبنآ لئاسم هلاقتنا مدع وب

 یبسهعفش هسل واتوف عیفش هردصادر رقت وهبئاوم بلط «الوا

 . زالوا ثوروم بولوا لطا

 هسناص یه عوفشم عیفش لوا ندمکح و یضارت ءا

 .رولوا لطاب یمهعفش
 هصیعر هدنینج راقع خوفشم لوا ندمکحو یضارت ءاثلاث

 . زالوا تبا یسهعفش هدهصع و كعضش هسلئاص

 نکیا هدیرتشم دی عوفشم لوا ند و یا یاب

 نامض هبیرتشم هسشا كالهتسا یرتشم یراعا نالوا ثداح

 .یواطحط نمهدیا لیزنت یخدهصح ندنع عبفش یکی ج هی مزال
 : رولوا دافتسم مکح ییا انمضو ةحارص هدنو

 كك اح دوخا هلیمیلست یضارتلاب كنیرتشم « لوا مکح
 .رولوا كلام هعوفشم عفش هلیمکح

 .رولوا كلام هل رب كروص يا هعوفشم لام عسفش ین

 هللا جلست هعیفش یعوفشم هلیساضر كنيرتشم « یسجنرپ
 یسلوا كلام هعوفشم كعضش هدنروص و ینعع . رولوا كلام

 .زامهلوا كلام اک | ضىقلانودب بولوا طو رشم هلا ضق ی آ

 هلتهج یکیدملیا میلست یعوفشم هلیساضر یرتشم «یسجنکیا



 تب ۷۳/۳ بس

 هدر دقت .رولوا كلام هلی مکح هل هعفش كاك اح هک احلا یدل

 عوفشم هلک اح مکح درج یی هلیبهسیا ضبق یعوفشم عیفش
 هلساصر یرنشم .مللادبعو ررد رولوا لخاد کدام كعضش

 مکحو یوعد هد ملآ زس اح مکح كعفش هل هستسا ثمر و

 یهو ةعفنم ةداز یضاقلا ءاضق یف نال . ردراو قح هکمریدتا

 نیدهاش ةدامش ةلزنع یضاقلا لع و کلم بيس یضاقلا ةفرعم

 . ههوح ءاضق رغب دخالانم طوحا- ادهف

 هدمنلسآ . ردهنسانعم قمشلاضر ندنساب لعاقت « یضارت

 دوبار کج دا با _قمارآ یساضر كنیم وکلا
 .یدیا بسام كملمد هلیمیلست اضرلاب كسرتشم

 : لئاسم عرفته همکح 7

 نهدیادلر یعوفشم عیفش تا مکح ءم ۱

 یراقع مدتشا ر” یعەعفش هرات ران و عیفش یی .ییانم رد

 . نمهبد مالا

 لطاب هعفش هسل وا توف عیفش مكحلا قوطدمب «هلئسم ۲

 ۱ . رولوا ثوروم هنسهرو كعىفش عوفشم بوشوا

 ا دوخا ندمیلس هلساضر كنسرتشم « ینا مکح

 .زالوا كلام هعوفشم میفش لوا نرخ

 لب اه عرفتم دید و

 مکح نکیا هدم وصخ باط هلا یرنش» عیفش «هلتسم ۱

 عوفشم راقع مدقمندنمیلست هلیساضر كنبرتشمو لواندک اج
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 دوخاب مکح هلبا هعفش کاح هدعب هدیولناص هص عرب هدنراوج

 .زامهلوا عیفش هب هص ع وډ عیفش همش | ملست هلساضر یرتشم

 قاب هبهدام « ۰ ۶

 هسلوا توف عیفش مكحلا لبق و میلستلا لبق « هلئسم ۲
 . قاب ههدام ۱۰۳۸۰ .رولوا لطاب یسهعفش

 كنبرتشم اب ندنمکح كك اح نیملطلادمب عیفش ءهلئسم ۳

 هسشا جارخا ندنکلم یهعوفشم مدقم ندنمیلست اضراب

 .ثلاثلا بالای بدنه قایههدام ۱۰۳۵۰ رولوالطاب یمهعفش

EET:هل رب ند-هحو یا یهدالا هع وفشم عفش  

 نالوا لصاح و ثداح نکیا هدندب عوفشم لوا ندزلوا كلام

 . راتدر زلک مزال ناض هسا كالهتساو ذخا یرتشم یار

 عییلادعبیمی نکیا هدندب یرتشم هدبولوا غاب عوفشم الثم
 مزال ناض هب یرتشم هشالالهتسا هل دخا یموزوانالواثداح

 هدقدلواقجهنلوا مکح نوجا میفش هلباهعفش اربخا یکی کج هلک

 . نمهدیالیزتت هنسن ندعم نمی لباقم هراعا نانل وا كالهتسامیفش

 نا میمجم هذخا ءاشنآ ريخ وهو .یرتشملل تباث كالا نال
 . ههوج كلر ءاشناو

 یرتشم نیدملوا كلام الابهجورب هعوفشم عیفش «هلئسم و
 ه یرتشم .ترحاو هشاذخا یترحا هللا راحما هرخا یعوفشم

 .نیملاحتف رولوا بیط
 یعوفشم یرنشم نیدلوا كلام هعوفشم عیفش «هلئسم ٩



 عزت

 هسراید بولواربخم عیفش هدنروصو رواوا زااح هسناص هرخآ
 . رابا ذخا ةعفشلاب هللا ىلا عیب هسرابدو لوا عیب

 عوفشم یرتشم ندلوا كلام هعوفشم عیفش ۱

 . قاب هنحرش هدام ۱۰۵6 هرهوح رولسهدیا مده یراقع

 لدب نالک مزال یسمرو هب یرتشه كعبفش

 هتسلا شلا ها لک رب. نالوا ندنابلثم یعوفشم یرتشم

 ندنابمیق اما بولکمزال یسمریو هبیرتشم یلثم كلدبوا عیفش

 هب یرتشم یتمق كالدب وا عفش هسا شلا هللا لدن رب نالوا

 ددع زو شبدوخاب نوتلآ زوب یراقعرب یرتشم هکهلبوش .رربو

 شا ارتشا هدناباقم یادفب هلک زوبیلآ دوخاب هیدسیجم میس

 دوخاب هدب میس زوب شب اب ینوتلآ زو ید عیفش هسیا
 هردیاطضیع وفشملرهدبا اطعا هب یرتشم یادغب هلک زوب ی[

 هدربدقت یتیدلآ نوتاص هدنلباقم تا ییا یراقعرب یرتشم اما

 لآ ها ہل یه یراتمق یهدارش تقو كرلتا وا < عبفش

 یلد كراقع ىل . ردا ط.ض یراقع اطعالا هب یر: شم

 یهدارش تقو تبق نالوا تعم هدلدیو هنيا رولوا ندنابمق

 ردلکدرتعع تمق یءدهعفشلاب ذخالاتقو هخو بولوا تمق

 هسلدیا هبمارط هلا هصرع ر رکید راقع رب مکەتن . نيعملاحتف

 تقو كلراقع یخد یعضش كنەصرعو كنەصرع ىضفش كراقع

 نالحر .ررد ردا طض هعفشلاب لرهدیا اطعا ىتمىق یهدارش

 لک عیفشف نیرادلاب امیابتف ناقز التم اهو رادامنهم دحاو لکل
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 . ىورقلا ىرتشملانم ام قحا نرادلا نم دحاو

 هنلدب هسخو .ردیا ذخا هلتالوا بجاو هللا دقع «عیفش

 هللا ریناند اب مهارد یرتشم هکهلوش . لکد هللا نالبدیا اطعا

 مهارد عیفش هسریو ضرع هنعیاب هنلدب هرکصندقدلآ نوتاص

 بابلایف هیدنه لکد هلبتمیق كضرع هسخوب .رولآ هللا رتناند اب

 ۱ . رشع ثلاثلا

 یغیاب ارتشالادمب یراقع رب هللاهصلاخ "کس یرتشم مکهتن

 ینهصلاخ "کس هب یرنشم عیفش هسریو هشوشفم كرهدیا یضار

 . سماما بابلارخآ یف هیدنه ردروحم هکمرو

 طح كعيبم نم عقاو هدنسهرا یرتشم هلبا میاب

 ینکح هرو هعفش كسدسرو كلرتو

 ظح هدنقح یرتشم كنسضم كعسم نع ندنفرط عیاب

 یعوفشم راّقع عفش .ردمزلتسم یطح یخدهدنقح عیفشیسلدیا

 زونه لرو نونسشا طع هک دشا دعا هلا زا ٩
 لصاب قحتلب طلا نال .هدازیمع نوتا طح ندا ذخا

 .ًاصخلم رمال عمم عیفشلا نع طح یرتشلانع طحلاف دقعلا
 .ءهوج طلا مكح همك هل بهو وا نما ضمب نم هاربا اذا اذکو

 دشتسه ندن وب عیفش هدقدنلوا طح یسلک كعسم ن اما

 هک هلسسوش .زامهلوا قحتلم هدقع لصا طحو ارز .زامهلوا

 بولوا بجوم یسلوا نمی الب عب هسلوا قجهلوا قحتلم
 اما ةدحاو ةماكب لكلا طح اذا اذهو . ردلطاب عيب وللثم وب
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 هنیرزوا عسیم نه مکن .هیهوجتربخالاب هذخ ای تاملکبناک اذا
 ده عیفش كيهدایز و هدقدلوعوفو هدایز ندناح یرتشم

 بولوا شملیا قلعت هلوانع یتح كمنفش ارز .زامهلوا یربثأت
 «رهنالامم مەديا لاطبا ینقح كميفش یرتشم هللا نم ءدایز

 هرکصندقدلآ نوناص هشورغ كن یراقعرب « یرتشم الثم

 لیزتتو طحیشوضزوب یا عیاب ندزملا هعفشلاب زونهی آ میفش
 عیفش هسنیا هبه هبیرتشم یشورغ زوب کیا ضیقلا لبق دوخابو
 هشورغ كم یرتشم یکی نج هلا هشورض زوب زکس یراقعوا
 یشورض كبب روب نم غابم میفشو ندقدلآ نوناص یراقع رب
 زوب کیا عیاب هرکصندکدتیا طبض یعوفشم اطعالاب هبیرتسشم

 ندبرتش«ینشوغزوب یا یدعیفش هشا لیزتتو طح و

 هرکصندکدربو هعباب ین یرتشم اما . هدازیعنع ردنا دادرتسا

 هشاملست و هبه هبیرتش» زارفالاب یشورغزوب کیا ندنوب عنیاب
 . هناخ زالوا دیفتسم ندنو عسفش هلغلوا ادم كنلع وب

 ینسنا فمن هرکصندکدتبا طح ینفصن كميبم نم «عیابو
 بولوا تبا ید هدنقح عفش « لوا طح هستی طح ید
 نمن فصن كعيفش هلغمالوا دیفتسم میفش ندینا ظح نکل

 طح ال هلال . رهنالامم رواك مزال یسلآ یعوفشم هلیایمسم

 طح املف فصللا هيلع بجوف دقعلا لصاب قحتلا فصللا

 .رهمالاعمم عیفشلل طقسبالف عيمحلل اطح ناکرخ الا فصلا

 طح اذا اذهو عیفشلانع طقسی ل نعلاميمت هنع طح اذاو



 تبسم ۳۵  تس

 ةرخالاب ایهذخاب تاملکب ناك اذا اماو ةدحاو ةملکب لكلا

 . مسع عياسلا بانلاف هبدنه

 زوب با كيب ر مدیا مض یش و مغزو کیا هعیبم نم یرتشم اما
 هدایز بولا هشورغ كيب یعوفشم «عیفش هسا غالبا هشورغ
 ررضلل اعفد زلکمزال یسریو كميفش یشورغ زوب کیا نانلیق
 اهذخاقحتسا هال عیفشلاقحیف ةدابزلا رهظت ال اعاو . قتنم رد

 ی دق لاربغتب الف هلتباثلا هقحلاطبا كلعالف ةدایزلا لق ىمسملاب

 قحتلیو ررضلا نم كلذب قحلب ال دقعلا اهدیدجت ريغتبالاك هقح
 . یواطحط میفشلا نود هسفیلع ةيالو هل نال هسف قحیف هب

 . قاب هرلهدام ۰ ۲۸۱ و ۲۹۰ و ۰

 یرافالتخا هدعوفشمنگ كانبرتشم هلبا م فش

 رلهستیا فالتخا هدعیبم نم یرتشم هلیا عیفش «هلئسم ۱

 شمل ربو هعباب یسهرابو شلدیا ضف ندنفرط یرتشم عوفشم
 ینملالیلق عیفش هکنوچ . ردکنیرتسشم نیل زوس هجنا وا
 یرتشمنکیا هدنساعدا ینیدنلوب یتح هغلآ یعوفشم كرهديا اطعا

 هدنوب و .رهنالامممو نیملاحتف قاب هبهدام ۰۷۹۰ .رویدیا راکنا

 هدنساعذا عوفشلاقاقحتسا عیفش هکنوج .رداکدیراج فلاح

 عیفش ارز .روبما اعدا یشرب ندعیفش یرتشم هدهسیارویئلوب
 فلاح هکویلاح . هبیاده ردریخم هدنس كرت هللا ذخا یعوفشم

 «قاب هبهدام ۱۷۷۸۰ هدر دنلوب ی راکنا ندفرطیا

 یرتشا اذا بالا .نیعلاحتف ردشلوا تباث سابقلا فالخ ىلع



 ےس نال س

 بالا لوق لوقلافنهلایف عيفشلاعم فلتخا مث اراد ريغصلا هنبال

 لوكتلا نال هیلعنیمالو هبلع دي اب عيفشلل كلا قحركتب هنال
 فالتخا هدنسفج كنع . رشع ثلاثلا بابلالسق هیدنه دال

 ۰ ميل ادبعو ررد رددهرزوا حورمشم لاونم مکح هدقدال وا

 یسهنس كعیفش نیفرطلا دنع هستيا هني ةماقا هدیسکیا اما
 .روبدی تابلا یرتک !ینعمیسهنس كعيفش اریز .رونلواحیجرت

 "یراقع كنبرتضم هدقدنلوا لوق ینه كعيفش هک هلتهجوش
 یزنتسل قیام هتس نال . ردیا نا تا ملست هعیفش

 كرتلاو ذخالا نيب هربختل عیفشلل همزاع تسيل یرتشلا هو

 عیفش هلی وبشا هسنا والویق یسهنی كنیرتشم نکل .یواطحط
 رد ریخهدننب كرت هاب اذخ | عیفش هکنوح .زملقمزالهنسن هسززوا

 تاما یژکا ةروص یس هني كنیرتشم رده سه .نیعلاحتفوررد

 دنع مدقتلاب قحا عیفشلا ةي . زلدیا رابتعا اکوب هدهسروب دیا

 نتصدقعلانایرحم هنلاقدص نکع هنالو اعدم هنوکل نیفرطلا

 ولو .رهنالاعم هاشامهب اب ذخأب عبفشلاف نیدوجوم نالمجیف
 لدب یهیللا ضورعلا ةميق رادقمیف یرتشلاو عیفشلا فاتخا
 ةَ اضیا ةنيلاف اعیج اماقا ناف یرتشلا لوق لوقلاف رادلا

 . یورفنا یرتشلا

 كعيفش مدلا هشورغ كيب یعوفشم یرتشم « هلئسم ۲

  مدناص هشوغزو زکس مییابو رولک مزالیسمریو شور كم
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 رب چیه كعيبم نم عياب .رونلوا رظن هدنرلکدتبا فالتخا وید
 نیم الب عیفش بولوا كعياب زوس هسیاشماعا ضق ی رادقم

 شف كرك عوفشم راقع یرتشم .رولآ هشورض زوب زکس یآ
 هدریدقتوب هکنوچ . رهنالاعمم نوسلوا كرك نوسلوا شما

 كيبو .رولآ هلکنآ عیفش هسیا زو زکس ندکچرک عییمنم
 لیزناو طحیشورزوب یا هلیسعا یوعدییقا عاب هسیاشورغ
 رولوا دشتسم یخد عیفش ندنطح كنم ضمل هکرولوا شعا

 شعا نف یسسلک كش ن عیاب و یقتنمرد و هاده

 تبا هنا لوکن ندنیع دوخا هی. د رک دم فو

 تک عیاب ارز . رولآ هلبا نک ی هسلا شلوا

 فالتخاو یدلوا قحتل» هبناحا قرهقجندهرآ هلبسما افیتسا
 ردکیرتشم لوق هدو هکیدلاق هدنسهرآ یرتشم هللا عیفش

 . نعلا حتف

 كيب عیاب زکلاب بویلوا تبا الاب هجورب نمت ضق اما
 .رولا هشورغ كيب عیفش هسید مدلا یسمنع و مدناص هشورغ

 هکردقوش . هناس لقف هف ناسلا ةبالو هل لاحف نهلا نب هنال

 ۳5 مدناص كره دیا ادب هلبا نم ضبق مدقم ندردق ناس عیاب

 هدنقح مسم نم هسید ردتشویغ كس حییهن مدا ضف

 هلناثبف یکیدید كنیرتشم عیفش و . زاملوا تافتلا هنلوق كمياب

 هلوق ربتمي الف اسنجا راص الوا نما ءافتساب رقا امل هال .رولآ

۳۳ 
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 لوقلاف هنم یش یتبو هضم ضقولیتح .ربنالاممم نملارادقمیف
 . ناعلا حتف عیابلا لوف

 كس عیابو ردشویف كيب عییم نم « یرتشم سکعلابو

 روک ذم فالتخا هدن رلکدسافالتخاو اعداود ردشو غزو يا

 یراح فلاح هلهح و هدام ۱۷۷۸ هساا ندهعا ضف 8 عیاب

 هلهجو ماعدا كرکید عمه ن هسلا ردبا نع یسغنق . رولوا

 كمصخ لوکت اریز .رولآ هلکنآ میفش ندنفج هلوا تبا یفیدلوا

 اح هسردبا نام هدینسکیآ .ییلبز زدنش دا رفا وب کیدشا اعدا

 باحا یتالطب كعشش قح قح خسفو طقف . ردنا خسف یہ

 رولآ یعوفسشم هلی نمت کیدلیا امدا كمیاب میفش ندنکجهیتا
 و و وا ع ل مس ایزو رمال مو ماده
 یتح كعبفش هليا عب خسف هلهجو و اح هلغلوا تباث
 لطبیال بیع میابلایلع تدر اذا رادلا نا یرت الا .زانوالطاب
 روکذم فالتخاو .نیعملاعتفویعابز ءاضقربغب درلا ناک نا هقح

 .رهنالاعمم رولوا ربتعم یزوس كنيرتشم هسیا هرکصندنع ضبق
 كضویعهدیودبا ارتشا هدنلباقم ضویع یداقعر یرتشم

 عج NS یرتشم هلا عیاب هلسس ییلت لوا ندنمیلست هعیاب

 هدنتمیقكضورع هدبولوا قاب هعفش قح نوما عیفشو ضقتم
 .رونلوا لوف هساردیا هنس هماقا یسغنق هدقدلل وا فالتخا

 چیه .رونلوا حیج ر یمه كىيا هسردیا هني هماقا هدیسکنا

 یف هیدنه ردکمیاب نیملاعم زوس هسیا ضمهدیا هني ماقا یسیرب



 زر

 نک یرتشم یی هدقدنل وا نالتخا E EE .رشاعلا بالا

 فالتخا وید كدلآ هلبا لجؤم نم عیفشو ويد مدلا هلا لجعم

 . رشاعلا بابلاف هیدنه ردکشرتشم زوس هدنرلکدتا

 سنجیرتشم هلباعیفش یی هدقدنل وا فالتخا هدنع سنج

 عیفشوویدمدلآ هنوتلآ زوب یرتشمالتمینمپهدکدتا فالتخا هدنم

 زوس هدنراکدتسا فالتخا ود كدلا هبه دي میس ددع زول شب

 مجربف عیفشلا نم نملا سنج ف عا یرتشلا نال .ردکتیرتشم

 .رشاعلابابلایف هیدنه هبلا سنا ةفرعم ىف

 ھا هدام ۷

 . ییتنم رد ردیک عی هدم اکا لکر «عقات

 ارتشا ءادسا ) یلموا ( قلا هللا هغفش یلمر ) ی

 ارتشا ندیرتشم یخد اضهو ندعباب اصعب 6 . رد هدنسهلرتم

 ندرآ هدام « ۱۰۳۱ و ۱۰۲۱ و ٩۰ » ینحهلوا هدنس هلرتم
 ذخ الاناک نا ىرتشملا نم ءارش ةفشلاب ذخ الا نال .رولوا دافتسم

 هلا هقفصل الوحتل عیابلانم ءارشف هلق ناک ناو ضیقلا دعب

 . یواطحط امهنم هارتشا اذا 6 راطا هل تشف

 قاتحتسالادنعو (در هلابعرابخو تور راخ هلع ءاس)

 ءادتبا یک إل میم سبح نم یافیتسا یاربو نعلاب عوجر
 رامکح نالوا تباث ) نوما عیاب اب یرتشم ( هلبا ارتشا
 تبا رز نوما یرتشمو میفش ( یخد ) هددخا ( هللا هعفش
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 قاطورشم ناک ناو طرشلا رابخ عفسشال تش الو ( . رولوا

 یرتشلا طرتشا ناىعي نهلافلجالاالو هنم طارتشا مدعل دقملا

 . یوامحط میفشلاقحیف تبثبال نما لیجات میابلایع

 یو كسعو تور رابخ : یحاضبا كببعو تیّور رابخ

 كنبرتشم هکرولشالکآ ندنسعلوا رک ذ قرهلوا قلطم هدارو

 او یسملیا اربا ندببع یاب ابو یسلوا یضارو یسهروک یعیبم
 او تنور رابخ كميفش یسلا نوتاص هلبطرش تئارب ندسع

 ییدل وا یاب كعفش یرتشم ارز . زا طاقسا یدع رابخ

 نهیلبا طاقسا یرتشم یتح نالوا تباث نوجا عیفش هلتهج
 . تنم رد و ررد و ناعملا حتف و هب اده

 ارشلا دم ايو ینیدلا بوروک ارشلا لىق كنتشم یدعا

 اضرلاكرهدیا هعفش ذاختا عیفش یراقعینیدلوا یضار بوروک

 یرتشممکهتن .ردربخم هدکدروک هستیا طبض ندمروک اضقلاب ا

 یکیدملیب ینیع عیفش هدیودیا ارتشا كرهلیب ینبع یراقعرب
 هنع هرکص ندقدلآ اضقلاب اب اضرلاب كرهدیا هعفش ذاختاهدلاح

 هعفشلاب - هسرلبد . ردیا لوق هسرلبد .ردربخم هل وا علطم

 هلا عجار هب یرتشم و هعلاب هلا دباع هعلا یسهدهع ذخا

 اتع ام دجو 5 عیفشلا ین ولو .رلبا هداعاو در - هب یرتشم

 لوالا ناك نا اضیا اهمیاب ىلع یرتشلا عجرو ناصقنلاب عجر

 ءا سش عباسلا بابلاق هدنه ءاضه

 ءاضر اب امکح یعوفشم راقع عیفش : یحاضیا كقاقحتسا



 بس لک

 مکطاو فلحاو تابثالا دم قرهقح قحتسر هرکصندق دل

 دخا ندیرتشم اب عيا یعسم نک ید عیفش هلا ندعضش

 قحربغب ندعیفش عییم نم هکیدتیا نایت اریز . ردیا دادرتساو
 هعفش ؛دعیمب .یواطحط کلمی نکنم ضرالانال .ردشملآ

 هسا عجار هب یرعشم یک یکجهدیا عوجر هعلاب هسبا انام هعلاب

 . رايا عوجر هلبا نم هبیرتشم كلذک
 یع وفشم نوجا نم یافیتسا یرتشم :یاصا كنملاب سح

 هدام ۱۰۳۱ بولی هديا عانتما ندمیلست هب یرتشم ینعی سبح
 كنع «عیفش مکطا دمب هرزوا ییدنل وا حاضبا ید هدنح رش

 نیعلاحتف و باده زالوا طقاس یمهعفش هلیسملنا رخات یتساما

 .سماخلا بالا هب دنه و ییانمرد و ررد و

 انشتسا

 هدام ۱۵۸ یل .ردلکد یک عیب هدر وغ ناض « هعغش

 . زالوا یراح هدهعفش نکیا یراح روغ نامض هدعس هلهحو

 . ردراو ربح هدهعفش کنوح

 هدنآ هرکصندقدل| هعفشلاب یهصرع عوفشم عفش الثم

 یانب دخالاب یهصرعقرهقیجقحتسم رپ هدعب هدیودیا اشنا انب

 هرزواینبد وا حاضیا هدالاب و يیدرو عیفش هسر دا علف

 یوجرقش هیتسق ناب میرزا ا ذخا اا مک
 یرتشلاو عیفشلا نيب قرفلا . سما بابلا هیدنه ردقوب

 هل بجوا ال عيابلانال عيابلا ههخنم ارورغم راص یرتشلا نا



 ۵ اهحرب

 نامضلانم هقحلب اع راغلایععجرب رورفغلاو هل اراغراص رادلا
 كلم هال یرتشلا ةهح نم ارورفم راصام عیفشلااما نارضساو

 . یواطحط هلع عوج رالف هم هرک یلع رادلا

 e هدام ۰۳۸ 2

 (یضارتلاب كنبرتشم هرکصندررق بلطو هبئاوم بلط)
 هعوفشهزونهعیفش هلبایمکح ك اح دوخاب یمیلست یعوفشم
 هنسهب رویهعفشقحر) هده كلمه ( هسل وا توف ندلوا كلام

 باطلادمب رکو نوسلوا توف بلطلالبق كرك (هزما لاقتن
 یرلقح قترا هبهعفش بلط كن هرو هملعءانب . نوسلوا توف

 ندشدلوا كلام زونه ثروم هعونشم راقع کن وح .ردقو

 كلب قح ماف هلبا عبفش هعفشقح یکینجهیمهلوا كلام ثداو

 هباده رولوا لطاب هلا عیفش توم هلغلوا تراسع ندتشمو

 هرادنع تولاب هکلملوزپ عیفشلانال .رهنالامممو نعلاحتفو

 كلم مابقو عيبلا دعب ثداولل ابف كلملا تبثو ام عفشپ ىلا
 طرش هعفشلاب ذخالاىلا عسلا تقونم اب عفشپ ىلافعيفشلا

 عیلا تقو ثداولاقخیفالو ذخالاتقو تیلاقحیف دجوب مو

 ئازلا كللابالو عبيلا دعب ثداحا كللاب قحتستال امال تلطبف

 . یواطحط دخالا تقو

 میفش هلبایمکح ك اح دوخاب یمیلست اضرلاب كنیرتشم اما
 كعيفش عوفشم هسلوا توف هرکصندقدلوا كلام هعوفشم

 مکح هللا هعفسش 6 اح یتح ۰ هجېب رولوا ثوروم هنسهرو
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 تافو نبدا ضبق یعوفشم هلبا ادای زونه عیفش هرکصندکدتیا
 . هباده رولوا مزال هعفش هدنقح عبفش ۀثرو یخد هستیا

 كنبرتشم اریز . یدلیند « هسلوا توف عیفش » هدهداموب

 یتح ببسو ققاب قحتسم هکنوج . زا لاطبا یهعفش یتافو
 رضت قاقحتسا بس ینافو كيلعقحتسم نکیا شماملبا رفت
 یرتشم هدهسیاشملبا لاقتنا هنهنرو عوفشم اصقاو . زملیا

 هرخآ كلم « عوفشم هلهجورب یک عیبو هبه هرخآ یعوفشم

 . فقویتحو یآافرصت كنیرتشمو قاب یسهعفش كميفش هدکدک
 هدنرا یک ینج هلوا یقح هضقن ینسمنایق ءربقمو دجسمو ینسمتا
 . ردشماوب قاب یتح كميفش یخد

 ندکدتیا میلستو عیب هبهنسک رکید یراقعرب هسمیکرب الثم
 هد بودیا طبض یراقع هرو هلفلوا توف هک وا هرکص
 ندبرو هدکدتا تاعر هبهعفش طئارشو عاعسا یس عیفش

 . رولس هلا هعفشلاب

 یصو ةافولا دعب نوجایتتصو اب یحروب كنب رتشم هیلعءانب
 یعوفشم هلیالاطبا یرانوب عیفش هسناص یعوفشم 8 اح دوخاب
 . رولس هديا طض

 ها فرصت حورشم هجور, هدننابح یرتشم مکهتن
 هنحرش هدام ۸۰۶ .یک یجهدیا ضق یفاو فرصت حیفش

 ۲ نبعلا حتفو هحهم و هباده قاب



 ےس ۷۹۰ س

 eff هدام ۵ -

 اضرلاب دوخاب هباضق تقو هدنکلم كميفش « هب عوفشم

 یمهعفش هسقحلوا ندو ندنکلم .ردط رشیماه كدهمیلست

 بانه عرفته کو . رولوا لطاب

 بلطو هبناوم بلطیمب (ندبلط ییا عیفش) « هلئسم ۱
 اضراب یی (حورشم هجورپ زونه هرکص ) ابو لوا ندریرقت
 هل تاب عی 6 ی عوفشم ندلوا كلام هعوفشم إل اضقلاب اب

 دلرهبملس كرکو نوستاص كرهليب یارش كرك (هسناص)) الماك
 لوا ندکلم هل | هعفش کنوح )° رولوا طقاس ٩

 تباتیخد هعفشمکح قترآ هع الاف هب عوفشع نالوا هعفش ببس

 اضقريغب وا اضف بغي هبلع تدر ناب هبلا تعجر ناف . زالوا

 . ههوج تلطب دق اال ةعفشلا دعت م هبور راح وا

 دونقلا حاضیا ۱

 رخ یسودنک یہ عوفشم عیفش اما : ہللا تاب عیب ۱

 هحیتننج وم هدام ۸ هغدلوا قا یيلرخ هدفدیاص قرهلوا

 ن دلواطقاس یرابخ ندنفجهبلوا لئاز یلم ندم عوفشم

 راخلا ةدم ىف ةعفشلا بلطناف . هیاده زالوا طقاس یمهعقش
 عوفشه عيفش مكه تن . هیهوج ةهفشلاهلوعسللضقن هنم كلذف

 .زالوا طقاسیمهعغش ندنعیدنل وب دکلام هنن هس اض ءافو ېچ

 ین رادقمر ینزجولو كه عوف شم عیفش اما : الماک ۲

 اریز . زالوا لطاب یسهعغش هسناصیتسقاب هدیوبقبلآ هدنکلم



— ۳۱ — 

 شادلوایفاک ءادتبا نوجحما هعفش یل زج رادقم نالاق هدعضش كلم

 .هلاخ ردشعل وب یاک یخد ءا 8

 عیفش هکرولشالک | ندنرک ذ قرهلوا قلطم : هسناص ۳

 كرەبمليب كرك نوسل وا شعاصلرهلب یغیدلتاص كعوفشم كرك
 . یواطحط رولوا طقاس یسهعفش

 هدقدناص هلبا دساف عیب یراقعر هسمکرب « هلئسم ۲

 بول هلوا هب عوفشم نوجامباب راقعوب هکدمت|میلست هب یرتشم
 عیاب هدقدلتاص هناخرب رکید هدنلاصتا راقع روک ذم هدلاحوش

 وب هعفشلاپ کلا لبق اما . رولیب هديا بلط همفسشلاب یهناخوب

 طقف .رولوالطاب یسهعفش هسردیا میلست هبیرتشم عیاب یراقع
 بادها رك للغ هسة هسردیا میلست مکا دعب

 ندلوا كلام هعوفشم حورشم هجورب عیفش « هلئسم ۳

 هسلف هربقم او دجسم اب هسعا لیجستو فقو یه عوفشم
 فقولا موزاب لوقلایعیفشیو . نیملاحتف رولوا لطاب یسهعفش
 .روبزملا لحما نم لحسی۶ ناو هب ةعفشلا طقستنالوقلا درجم

 چی هدام ۱۰2۰ زم

 اضراب هلهجو هدام ۱۰۳۸ یی (حورشم هجور «عیفش)

 هدنلاصتا كعوفشم كلم ندلوا كلام هعوفشهزونه) اضقلاب اب

 هراتعینکیآوب) هلیبس عوفشموش (هسلناسراقع كلمرب یکی
 ندننیدلوا كلامزونه هعوفشم میفش هکنوج (.زامهلوا میفش
 اما . هیاده زامهلوا عبفش هراقعرکید هلیببس روک ذه عوفشم



— ۳۷۲ — 

 هب عوفشم ارز .ردراکردینج هل وا عیفش هراقعیخنکیاوب یرشنم

 .رويلوب یقاب هدنکلم كنبرتشم مكحلاو ملستلالبق
 چ[ هدام ۱۰6۱ زق

 ضیبتو ( ىزجم ) دحاولا یرتشلا ىضر الب ( هعفش )
 یالوطندنعوقو هقفصقرف هدردقو کنوح (. زمنا لوف)

 هلیسمقیج کلم ندندب هعفشلاب . رولوا ررضتم هدایز یرتشم
 ندنلوصح تکرش ررض اضمب هدنکلم یک ینجهلوا ررضتم
 .رولوا ررّضتم یخد یالوط

 هحنل وا ضار یرتشم ارز . یدلیئد یرتشلایضرالب

 عیفش هدبولوا بئاغ نیمیفش دحا هک بوش . ردی لوق یزحن
 یضار ید یرتشم یک ییدتسیا قلا ینفصن زکلاب رضاح
 هدلاح ییدتسبا قلا یتسیلک عیفش نکل .رولوا زن اج هسرولوا

 کم دمکج هری و هسافیرکید فصن مرو یتسهدازندنفص) یرتشم

 . سداسلا بابلایف هیدنه رولیبهلآ ینسیلک عیفش بویلوا یقح
 الثم عیفش هدقدل وا ددعتم یرتشم او و یدلمد دحاولا

 هلرابرتشمرکید كرهدیا ذخا هعفشلاپ یتسهصح كنيرتشمرب
 دعب رک نوسلوا ضیقلا لبق هلرک .رول هدبا كرت ین راهصح

 نوسلدیا هیمست نعرب كرك نوجما یسهلجو .نوسلوا ضبقلا
 .نوسنلبق هيمست نم ةدحیلع نوجما یرتسشم رب یه كركو
 . نوجما یربغ كرك نوسلوا دقاع نوجما یسفن كرك یرتشمو

 كنیرتشم ییدتبا ذخا یتسهصح « عیفش هدنروصو کنوچ



 س ۳۹۱۳ تس

 رابرتشم رکید هدهنیرزوا یرتشم وب ندنفجهلوا مان هنماقم

 هنکعالضتقلالقنالا .ردقو یررض هقفص قرف هد رزوا

 عيا دقنب یتح نملانم هتصح دقف اذا مهدحا بصن ذخا

 هن ال مه ھا نرتشملا ةلرع عییاملایبع دلا قیرف ىلا یدّوب المل

 .رہلالاعمم میم دحاوک

 عیفش هدکدتیا ارتشا یراقعرب ندوی ر هک شن الف

 هسراید . ردیا ذخا هعفشلاب ینسهصح كنيرب زکلاب هسراید

 كرکو نوسلوا ضیقلالبق كرك .رابا ذخا ین راهصح ثانسلک

 : عبارلا بابل ایف هيدنهو هیادهو نیعلاحتف نوسلوا ضبقاا دمب

 كلام هسخون بولوا دقاع نالوا ریتعم هددا او دعا

 هنسارتشا كراقعر «دحاوصخش هبلع ءانب .ردلکد هل ارتشمو

 هددعتم اب هدحاو ٌهَعفص هدرلنآ هدیودیالکو ینهددعتمصاخشا

 ندرالکو نانلو یرتشم عیفش راهستیا ارتشا یراقعرب هللا

 لیکو نوا هک هلیوش . رولیبهلآ هعفشلاب ینسهصح كنبرب زکلاب
 كنحوا كنسکیا همشا ارتشا یراقع ر نوجا هسمکرب

 .عیارلا بابلاف هیدنع ردراو یتح كميفش یخد هقلآ یتسهصح

 هدوا هدیودیآ لک و هارتشا یدحاو تعاحر سکعلابو

 زکلاب ندرالکوم میفش هسنیا ارتشا یراقعرب نوجا یسهلج
 دقعلاقوقحنال ,نحهدیا كرت ی رارکید بولا یتسهصح كنرب
 و نبعلاحتف دقاعلاب قلعت

 : هدیدع لئاسم عرفتم ههدامو



 — ۳۷6 تن

 قوح اب زآ ( كعوفشم راقع كلذىلع ءانبا) « هلئسم ٩

 اربج (یدادقمرب رکید هلبا كرت » هبیرتشم (یرادقمر )
 عیفش یخد هنسکیا عیفش .رولبقاب هدقدلوا قج هلآ یرتشملایلع

 یسضم كنارتشم ( . ردقو تح كميفش هغملا ) ىلآ هسا

 . نوسلوا كرك نوسلوا زاتم كرك ندرخآ ضب

 عبفش هدقدناص یراقع رب هسمیکرب : لاثم هنایلوا زات

 هسخو . رلبا كرت دوخاب ردیا ذخا هعفشلاب یتسلک كراقء اب

 . مەديا كرت ینفصن كراقع الثم
 هدحاو هقفص یراقع ییا هسمکر : لاثم هنفیدلوا زات

 هدنروص ینیدلوا میفش هدهنسیکیا عیفش هدکدتنا ارتشا هلبا

 یترکید بولآ یتسبرب . ردیا لر یتسکیا دوخاب روآآ یتسکیا اب
 نوسل واقصالتم دل رکراراقعوب .ردفو ىقح كعبفش کما لر

 هدرپشییا لک نوسلوا هدرهشر رک نوسلوا قرفتم اکا
 عبارلا بالا هدنه نوسلوا

 هدیولوا ددعتم راع . یدید كعوفشم راقع هدنو هلحم

 ارتشم طقف . یدنلوا نایب افآ یمکح هجنلوا عوفشم یسهلج

 الثم عیفش ربارب هلقلوا زا ندرخآ ضم یسضمو ددعم

 هقفصمس هسیالکد عفش هنیرکید بولوا عیفش هنسیرب زکلا
 یعضشقحا عیفش هدتاورر هدردش ی دلوا عفاو هلا هدحاو

 حیح . ردیا ذخا هعفشلاب هلبسهصح ندنع یراقع ینیدنل وب



 د

 — و

 هعفشلاب یتسلک عیفش هدتساور گلد .ردتاورو یخد نالوا

 . ناعملا حتفو عبارلا بابلاق هداه رابا ذخا

 یهبادربو یراقعرب یرتشم هکرولوا دافتسمندن مست راقع
 ۱ وا عیفش هدکدتبا ارتشا لیا هدحاو قفص
 .نیعلاحتف نمهدیا دخا ی هاداما بواسهدیا ذخا هعفشلاب یراقع

 یودبا زا هدهعفش هدهسیا راو هقفص قیرفت هدنو اعقاو

 «یدشلدنا ناس هدنح رش هدام ۱۷۷ یمعا هدعوس

 ر یلهطوا شب عقاو هدهذفان ربغ "نکس یرتشم « هلْثسم ۲

 یلزنم رب زکلاب عیفش هدیودیا ارتشا هلبا هدحاو ٌهقفص یلزنم
 یالوط ندش رطلا ىف تکرش رکا . روابقاب هدکدتسیا قلآ

 و ارز . نمهدیا حا یمش ضع هسبا شعا بلط ی هعفسش

 فالوطندراوج رک او .رولواشاریدتبا یزج هعفش هدنروص
 رواج هنسودنک لزنم و زکلابو هسيا شنا بلط یهعفش
 .عیارلا بالا ف هیدنه ردراو قح هلا لی ۳1 زکلاب هسیا

 ارتشا یراقع رب ندهنسک ییا الث» هسمک رب «هلئسم ۳

 یسهصح كرب زکلاب ندسمیاب کیا یییفش كنوب هدکدتبا
 كرك نوسلوا شما ضق كرك یراقع یرتشم .زامهل هعفشلا

 هقفصلاقرفتت ضعلا ذخاب هنال .عبارلا بابل اف هه دنه نوسلوا

 ةكرشلا بنعبو هنم ذخالاب ررضلا ةداز هررضتف یرتشلا ىلع

 . رهنالا عم

 هدیونلو یعبفش ییا یواسم هدهجرد كراقع رب «هلئسم ۽



 ووشو و

 یراهعفش ٌهصح زکلاب هدسلح یراقدیوط یب دقع رانو
 .رولوا لطاب یراهعفش هدنسلک راهسشا باط یفصن نانلو

 . ناعملا حق قاب هنح رش هدام ۹

 هسیا یرکید و ینهعفش لک یسیرب ندعیفش یکیا وب مکەتن
 یسهصح كي هدیابلط ی هعفش فصل هس | باط یهعفش فصل

 دذخا ینسلک كعوفشم عیفش ندیا بلط یتسلک بولوا طقاس

 . حقن ردا

 هسشا ملست ین هعفش ا «عسلا دعا عیفش شا ۵

 یزجن اتو هعفش قح اریز .رولوا لطاب هدنسلک یسهعفش
 ندنکحهبلا لوق یزجح یخد اطاقسا یک يیدعا لوق

 « رج الا عم قابب هدام ۳۵ ۰ ردنکرک ذ یک یتسضع

 هرخا یفصن كراقع ییدلا نوئاص یرتشم «هلئسم ٩

 هدکدتسسیا قلآ یعوفشم عیفش هسقیج یعیفش هرکصندقدناص
 یملآ یتسیلک كراقع هسیا رتسیا قلا هلبا لوا عيب .روليقاب
 هدنروص و هسخو . رولک مزال یسملیا لاطبا فیت عو

 هلبا یا عیب و . زامهلآ هعفشلاب یتسقاب فصن زکلاب كراقع

  ,سداسلا بالا هبدنه رول آ ینفصن هسیا رتسا قلا هعفشلا
 هنر زارفالا یفصن كعوفشم راقع یرتشم «هلئسم ۷

 هعغشلاب یسک كراقع هسقح یبفش هرکص ندکدتا ملست و همه

 یرتشم زکلا هسخو .رولکمزال یسملیا لاطبا ینهبه قرهلآ

 , روب زلا لحلا نم زامهلآ ینفصن نالاق یقاب هدندپ



 س ۳۹۷ س
 هدام ۱.۲ ¥

 ( هنسیضعب یسهصح ) یهدهعفس ( یسیضمب نداعفش ))
 ( .نمهدیا ) كرت یني ( هبه ) مکحمل ا لبق ءرکید یاعفش یی
 ندنغيدملوا لام هعفش قح بولوا ترابع ندلام كيلع هبه
 . زد هدنسانعم كرت هه یهدنو

 یمهصح عیفش رب بویلوا یزارتحا دق یریبعت هبه هدنوب
 قح یحی كرت هبینجا اب هعیفش رکید ید هدنلباقم لام هراب
 هدنلباقم لامرب یتسهمغش «میفش ینح .نعهدیا ضابتعا ندهمفش
 یسهعفش هسلوا حلص هنیرزوا لامرب ندهعفشقح دوخاب هسقاص

 هدام ۱۰۳ع» هبدنه زولک مزال یدر كضوع بولوا طفاس

 . قاب هنحرش

 شما طاقسا )ل اناحم ( ینسهعفش قح هسردیا ) عیباب هبه
 . قاب ههدام «ه د ودا هعفش بلط قترا هد ( .رولوا

 قوا اتتس بحاو « همش هجنجوم هبنآ دام هتمج و
 هنسور ددع كيهراس یاعفش هل | عیقش نالوا هلبوهوم هرزوا

 یرتشم كنهصح بوهوم روک ذم هسخو بولیدیا میسقت هروک

 زلک مزال یسلدیا اطعا ههل بوهوم دوخا یسلاق هدنسهدهع
 ۱ ٤ م نا یاواتف

 قءدعوفعس راقع سر نداق نی کطادعب اما

 باتک ییهصحو عن دکدروک هنکلم هلک اح مکح یسهصح



 س ۸

 یکجهلیبهدیا هبه هراعیفش رکیدو هنکیدلبد اقیفوت هلئاسم یکهدهبه
 ۰ رد راکشا

 هل هدام ۳ ز-

 یب ( یقح مدقم ندنمکح كلك اح یسیرب ندرامیفش ل
 كنهدیا طاقسا رک (میفش رکید هسلیا طاقسا إل یتسهعفش قح

 اما یعوفشم راقعا) نوسلوا نود كرک نوسلوا هدنسهجرد
 هسخو .ردیا كرت امام دوخاب رولآ امام اب یی ( ۰ رول هلآ
 ا اک کلا تونل یک ا اسا
 . راتم در رولوا مهفنم ندهدام ۱۰2۱ یییدلوا یتحالص

 حورشم هجورپ یسیرب هدبواوا هداز اب چوا راعیفش مکهتن
 .رونل وایت هروکهتسژر ددع كرابقاب هعفش ها طاقسایقح

 ندنررقت كکلم .نهدیا ررق یرلکلم كناعفش مک الف ارز

 یسهصح یرب كناعفش مدقم ندنسمع هنکلک كفش ىع

 یرارکید ندنفح هل وا دع رد قو كراو هسردیا كورت

 باغ و رضاح كراقع رب الثم . رارولا اماع یعوفشم راقع
 بودیا هعفش ذاحتا هدنسلک كراقع رضاح هدیونلو یعفش ییا

 باغ عیفش هسنیا كرت هلغلوا علطم هعیدق بيع مكمل البق طقف

 . سداسلا بالاق هیدنه رولبهددا ذخا هعفشلاب یسالک

 چوا :لاثم هنغیدلوا هدنسهجرد كنهديا طاقسا عیفش رکید

 ندرلکرتشم یتسهصح يهدراقع رب دلرتشم اعاشم هدننس هتمک

 یقح یخد یرب ندکیرش ییا یقاب هدبوئاص هبینجا یرب



 — ۳۹۵ تس

 ینسهلح كنهعییم ةصح كيرش روا هستیا طاقسا مكمل البق
 1 رولس هدیا دخا هعفشلاب

 هاراقعر :لاثم هشیدلوا هدننود كنءدیا طاقسا عیفش رکید

 قحالمراج هدیرگیدو كيرش یسیرب ندرلنو بولوایبفش یا
 قحالمراح هسا طاقسا مكجلا لق یتقح كيرش هدهسلوا

 . سداسلا بابلا ىف هیدنه رولا هعقشلا

 ینقح یسیرب ندراعیفش هرکمندنمکح كکاح رکاو )ل
 ك اح هکنوچ ( .زامهلآ یتقح كنآ رکید عیفش هسلیا طاقسا
 لرهدیا ررقت یرلکلم هدعوفش كنبر یه نداعفش هللا یمکح

 ندرانو ارخّوم ندنفج هلواشلدیا طاقساو لاطبا تح كرکید
 زا تدوع یرلقح نالوا طقاس كنیرارکید هلکرت كا

 . سداسلا بالا ىف هبدنه و نیعلا حتف

 هرزوا یشدلوا دافتسم ندنسهدام ۱۰۳۹ كن هلحم «لآ وس

 هدنحرشهیلع ءانب بولوا كلام هعوفشملام عیفش هلک اح مکح

 کعد مال یعوفشم قترآ كفش هلیهج ینیدنلوا رک ذ یغد

 كفش ندنسهراع « یقح » یهدارو هروک هنغیدملوا ینح

 ناع هکنوح .زامهنلوا دصق راقع هصح ینیدلوا كلام هعفشلاب

 كلام هبهناخ رب هسمنک رب هکهللوش . زالوا طقاس هللا طاقسا

 بوس وا طاس هل هاد مدّتا طاقسا یههاخ و هدبولوا ۱

 يهدهناخ روک ذم كنك كوا ..رولاق هدنکلم لوالاک

 روک ذم و .رولسهلوا هلا كيلک یکه به ی عس یلاوز كنکلم

۲ 



 ےس ۷۳۹/۵ س

 گنوج . زامهنلوا د صق یخد هعفش قح ندنزوس « یقح ف

 هعفش قح یقترآ بولوب تیا هلبقوط كمكح هعفش قح
 .رولوا طاقسا یطقاس یطاقسا كقح و هلعءانن . ردشءاملاق

 تولوا طقاس هسا وفع ندصاصق لاق لنتقلایلو کیم زاروک

 . رولوا لطا وفع هسا وفع رکصندقدنلوا صاصق لتاق اما

 بابلاق هیدنه ةعفشلاب رادلا ذخا امدمب ةعفشلا ياست حصیالو
 عساتلا

 ةصح یفبدلا هعفشلاب كعيفشدوصقم ندنرییعآ ینقح باوج
 عبفش رب یی . ردکرت یخد دوصقم ندطاقسا بولوا راقع

 الثم یع كر یعوفشم راقع یادلوا كلام امکح مکطادسب

 ید یتقح كنآ رکید عیفش هسنیا در هبیرتشم هلبا بیع رابخ
 .زامهل | یراقع هصح

 رضاح هدیونلو ییبفش کیا رضاح و باغ كراقع رب الثم
 یعدق بع هرکص ندقدلآ امکح هعفشلاب یتسلک كراقع نالوا

 هسل وا رضاح عیفش رکید هدسعل تودیا در هب یرتش# هلسس

 هسخو . رولسهلا هعفشلاب یراقع فصت قحا هلا لوا عیب

 .زامهلآ شک

 کاجل ا مکح الب هللا بیع رابخ رضاح عیفش هک ردقوش

 ندنغیدلوا دددج عج هدنقح هعفش یدر وشا ونک دیتا در

 .رولمهدیا ذخا هعفشلاب یراقع لک هلا در وب باغ عیفش

 ییفشجوا بثاف یسیکیآ رضاح یرب كراقع روکذم مکهتن



 بس ۳۷ —

 هجورب ءرکصندقدنل وا مکح نوجما رضاح هعفش لک هدیوللوب
 رضاح میفش کیا نالوا بثاغ درلادمب هلا بیع رابخ حورشم
 ییلث اما . ررولمهدیا دخا هعفشلاب یا كراقع لوا هسل وا

 .سداسلا بالا هیدنه رولاق هب یرتشم

 یار نوو هرکه مک تله رب ناو

 وام بیع دایخ و تیر راح طاقسا وب هللا طا و
 طاقما بویلوا حییح هجنلوا هللاببسرب بجوم یعوفشم در
 ندنفحهممقح ندنکلم كطقسم عوفشم راقع هلبا عقاو

 یتح هکرت یعوفشم راقع كعبفش مکطادسم هلرکید رس و

 رادهصح هلک اح مکح یعی .زامهلآ یتقح كن رکیدعیفشندننیدموب

 . نوسلیبهلا رکید عیفش هکزامقبچ ندنکلم كعيفش نالوا

 ررقنا كرتلا ةحمدعل كرانلا بیصن نیقابلا ذخا مدع نا هب مف
 .یواطحط هنم كرتلا هح عم هب مهقح عاطق ال ال ءاضقلاب کلم

 ندنسارتشا كعغشیرععت هرکصن دنمکح كک اح هد رقف وب

 یا قرهلوا بلاغو رضاح كراقع هک هوش . ردنوجما زارتحا

 ندیرتشم یراقع لوا عیفش نالوا رضاح هدیوللوو ضش

 هلبا لوا عیب هسرلید یسک كراقع هجنلکع یفش رکید اروا

 كن هدام و هللا هدام «۱۰۲ع» .رابا ذخا هللا ینا عیب هسراید

 . سداسلا بالا ىف هیدنه قاب هنسالوا هرقف

 کا هدام 4 =

 ندنلامیکز) یتماوبصدوخاب (قعأیوب یعوفش» ءانب یرتشم)



 امام ینسهعفش قح (هسرابد .ردربخ یینفش هسلبا هداز یشرب

 ید هدایزلا لق ین اناد عیفش یقح در و ( ردا كرت )

 یخد كلهداز لوا ریارب هلبنع كنانن هسراید و ل یدیا ز اح

 كناويصو اوب هسخو (.رولآ یعوفشم) هعفشلاب (بوری ویتمیق

 كرلنوب ارز . نمهلیدپا ربج یرتشم هنیرزوا یضهو قیرفت
 .نیعلاحف ردقوب تمیق نوجا یضاقناو رذعتم یضقن

 یکی یدلوا لاثم هب هداز نالوا لاص#لا لباق ربع « هرقفو

 قزلوا نام دار نانو قير لاق ید ةا ةر
 رامشا هلیداریا كنهلثما ددعتم یفیدلوا رب مکح یخد هدنسکبآ

 اهیلع قفتم هیفنانیب یسهرقفوب كنهلسحم هک ردقوش . رویللوا
 . ردیبهذم فسو یا ماما یسهرقف رکذلایلآ اما بولوا

 جافآ دوخاب شهاب هبنبا هنیرزوا عوفشم راتع یرتشمو )ل
 ینسهعفش قح ( هسرلید بولوا رب عییفش هسیا شما سیف
  دوخاب كنهشا ربا رب هلن كعوفشم راقع هسربدو .ردیا كر

 كراجشاو هښا (.رولآ یعوفشم بور ویتمبقال اماق (كراجشا

 مهفنم ندرلهدام ۸۸۵ و ۸۸٤ و ۸۸۲ یغیدلوا یتمیف عون چوا

 هداقتنمردو ههوح یحلکمزال تمش ۶ و هدول بولواشملوا

 رابجاهعلق ین آ هلتهج ینیدلواقح هدانب یرتشم ارز .ردحرصم
 کمر و هعفش هلباتمق قرهلوا علقلاقحتسم یکینیدلوا واح

 علق یراحشا اب هینبا هسخوی) ردلکد زااج یخد كما روبجم

 یدنک عوفشم هکنوچ (.نعهدیا ربج هبیرتشه هرزوا كما



 _ ۳۹۴ تس

 هدنسانب هلتهج ییدیا اس هدنآ یرتشه هرزوا قلوا کلم

 ینیدنل وارکذ هدهدام ٩۰٩ كمتاروبحم هملق هکوللاح بولواقح

 ندیا بترت هنیرزوا یش نالوا قح ریغب یک بصغ هرزوا
 ءروک هنیفرط بولوا یلوق فسوب یا ماما هرقف وب . ردمکح
 كمینش بویمهنلوا علق هسیا رضم هضرا یملق كراجشاو هبنبا

 رونلوا علق هسیا لکد رضمو .رولوا مزال یسلآ یتمیق اعولقم

 . ناعملا حتف
 هل افخا ررض دشا ررض نالل واناس هدهدام«۲۷» هداموب

 ررض یا هدنو هکنوح . ردیعرف كنسهدعاق رونلوا هلازا

 روب ینیرتشم هنعلق كنهنباو راجشا یس رب .رویدیاعاتجا

 قلوشراق كجهدیا لاک او ربج یررض وب هکردیررض قلیق
 . رولوا ابه و لئاز ضوع الب یتح كنیرتشم هدنوب بویلوا

 هصرع نالوا تراع ندنولآ زو یع یرتشم هک هل وش
 یقو.هدکدتا اشنا اس هدنتمق نوتلآ زو شب هننرزواكنارتشم

 زوترد .رولسهدیا ارل زو قحا یضاقنا هسلدیا راجا هملق

 .رولوا ایه یماریل
 لراجشااهنب|هدکدتبارابتخایذخاهعفشلابمیفش «یسجنکیا

 هداز ندننع كعوفشم هدقدلوا راجا کمر وه« یرتشم یتمق

 هينا هنکلم كميفش لباقم هررض وش هکردیررض كمريو هراپ
 یدعا .رولوا قلوشراق هروک امررض رلثویو لخاد راجشا ابو

 هلعءاس .ردنوها ندررض نالوا رسلدب ررض نالوا هليا لدب



 .حاضیاب نیما حتف وهیاده یدنکمزال قعلوا باکئرا نیررضنوها
 .ردنوجمازارتحا ندعرز یربستراحشاو انب هدهرقفیجنکیا

 عیفش هرکصندکدتبا تعارز هدهصرع عوفشم « یرتشم اریز

 .رونلوا اقا هدندپیرتشم دهبهحمدبا كاردا عرز هسلیا روهظ

 ندنفیدنلوب هدنکلم كنیرتشم هصرع نیکدهمکح نبح هکهلبوش
 اما ۱۳۶ مرا یسرو ترحا هام jS تدم وب

 ردق هداصح نيح هعیفش یرتشم هعفشلاب مکطا قوقل دعب

 هک ردوش قرف تا راحشا ا هشا هلا نکا .رر و ترحا

 عبفش هدریخأت كد هامز وا بونلوب یسهمولعم تیاهن كنکا

 ردقج هلا یترجا كضرا ارز .زلک مزال ررضرب كوب هنیرزوا
 كرب یرتسشلا دي ىف ضرالا كرت اذا مث .راتح درو نبعلاحتف
 .نماثلا بابلاق هدنه رجا راغل

 فالتخا هد یرتشم هللا عیفش « هدا

 قلآ هعفشلاب عيفش ء ءرکسندکدا ارتشا یرتشم یراقع ر

 اکا ود دنا ثادحا یان وش هدنآ یرتشم هدکدتسیا

 هن هماقا هدیسکیا ۱۷۹ ۵ و عیفشو

 هدضرالا رجش . روئلوا حیجرت یمهنب كميفش یک سا

 ناک اذا یرتشلا لوق لش اما نکلو .ردهلبوب یخد هدفالتخا
 قد ۸ سمآ راحشالا هذه امف تئدحا لاق اذا یتح المتحم

 ایترتشا لاق ناو هربغو ءانبلا نم ههشا اف كلذكو كلذ ىلع
 .رشاملابالایهدنههاوق لوقلافاذهاہف تادجاوهنسنیرمشع نم



 تب و

 یعاکحا كناصف هدعوفشم

 تولوا شعلوا ناس یمکح كن هدایز هدعوفشم هدهدام ون

 یآ هجورب كرانوب هلغملوب یعاکحا یخد كناصق هدعوفشم
 .یدلروک بسانم یا

 قرتح اب مدهنم یرتشلا لعف ربغب هناخ عوفشم « هلئسم ٩

 دحا لعف ربغب رلجافآ یهدناتسب عوفشم دوخا هسلوابارخ اب
 دخا یرتشم یضافا یی هسهلاق هنسن ندضاقا هدسوروف

 .رولا هلانک لک ییهصرع هسرابد عفش هسل وا عیاض بوما

 صنف تراعخا و را اب ی
 عدا هضرا انبو رجش ارز .نمهدیا لیزتت هصح ندنک لباقم

 هدعس رکذ رعنم هرژوا ید وا رکذ هدهدام ۲۳۲ یتحو

 نال . ردقوب یسهصح كرلنوب ندعیم نم ندنفیدلوا لخاد
 ایلعیا ةلاطلا ىلع هتمیق ربتعتقدحا نامض ق لخدب م ماد
 . ام ودهم

 دوحوم ضاشا هدیولوا علقنم و مدمم راحشا اب اس اما

 ییز كنع هصح ندیا تباصا هرادقم نالوا دوجوم هح وا

 عیبع نع هيلعءانب . رولک مزال یسلاق هبیرتشم كضاقا ویو
 قرهناوايسقت هنتمیق ذخالاموب كضاقناهلبتمیق دملاموب كن هناخ
 یضاقا كرديا ذخا هعفشلاب هلیسهصح ندنع ییهناخ میفش

 . ناعلاحتف ردیا كر .هب یرتشم

 هدیوشوایاصوا كعوفشم الاهحور نالوافلت «هلئسم ۲



— ۳۷/۷ — 

 یرتشم هکهللوش . رولوا طقاس یسهصح ندنک هسرولوا ینزجج
 هی وص اب زکد یرادقم رب كنهصع ییدلآ نوناص

 نالاق مالغاص كيهصرع هسنا روهظ ییبفش هرکصندقدلاق
 هدهلتسم و ارز .ردیا ذخا عیفش هل س هصح ندن# ی رادقم

 ردشلو فصوتئاف هدالوا هلئسم اما بولوا لصا ضب تم

 . ره الاممشو نیعلاحتف
 بودیا تعارز ینهصرع یفیدلآ نوتاص یرتشم مکەتن

 هعفشل اب عیفش هدعب هدهسلک ناصق هضرا هلسنس هعقاو تعارز

 نالوا هعارزلادمب هلمتمق یهدارتشا 9 كضرا نم هشاذخا

 ردیا ذخا هلسهصح ند یآ عیفش = بول وا ج مس هنتمف

 ۰ 0 بالا هب دنه

 مەش هدکدشا مده یهناخ عوفشم یرتشم <« هلئسم ۳

 هسرابد . رولآ هلسهصح ندنع ینهصرع هسرابد . ردریخ

 هشا التم نانلوب دودعم ندفاصوا هدنروص وب ارز .ردیا كرت

 فالتالا دوصقم یش نالوا عس بولوا دوصقم هلبببس فالتا
 هدیروص یشدلوا قحوهلا ۰ رولوا یسهصح ندشن هحنا وا

 كعيفشو یسلوایقت هنتمیقاماق دقعلاموب كنانبوكضرا «نع

 یسلاق هبیرتشم ضانا و یسعا ذخا هلسهصح ندنک یضرا

 یدیا رايا ذخا ةيعبلا قيرطإ ینانب عیفش اریز . رولک مزال
 ِ .یدلاق تبعت هسلا هدلاح و

 ینا مده كنیرتشم یسمیمده كنيينجا ینانب «هلثسم ۽



 یمکح كنهفآ لسم ید هدنروص وب هيلع ءا-نب بولوا یک
 یرتشمال ۳ ضوعل انال .رالاعم و ناعملا حتف رولوا یراح

 رتعتف مداهلا نایض یف لخد مدهلاب نال . هرهوج هعاب هناکف

 .نماثلا بانل ایف هدنهو هناضی لخد یذلا فصولا ىلع همقلا

 یلوخد هدعیبو شعلوب دوجوم نکیا هدعیاب د «هلئسم و
 هدکدشیا كالهتسا و ذخا یرتشم یشع نالوا شلدیا حرصت

 اریز . ردیا لیزنت ین هصح ندیا تباصا هشم روک ذم عیفش

 ندنفجهلوا یسهصح ندنع هلتهج ینیدلوا لخاد ادصق هدعس

 هسمک رب مکهتن .رولک مزال ییزتت یخد كنم هلیتاوف كشعب
 بولوا تبات عرز هدیودیا ارتشا ةروذبم یهرودیمضرا كولغ

 «ضرا هستیا دوهظ عیفش هرکص ندکدتیا داصح ین | یرتشم

 هلیسهصح ندنع یضرا میفش بوللوا دقت قرهلوا هروذبم
 ۱ . لوالا تالاف هیدنه رلبا ذخا

 نکیآ هدیدب هرکصندقدل| نوئاص ینەص رع « یرتشم اما

 یلدب كنو مییقش هسشا كالهسا و ذخا یشع نالوا ثداح

 «دقعهلهجولوا بولوا ثداح دقعلادعب ءو ارز .نعهدیا لی

 زملبا باما ی طوقس یناوف ندشیدلوا دراو هنرزوا

 . نیملا حتف

 طاف یشش كفاب ییدنتنا ارتشآ كتهسمک رب اک

 ندکدتا هالهپسا یرنشم بور و موزوا غاب هدهرصو هدیولوا

 هدکدشیا ذخا هعفشلاب یغاب قرهلوا رضاح باغ میفش هرکص



 ۱ هم ۱۳ :

 زونه رلهمصا نامز ییدتبا ضبق یاب یرتشم رک | .روایقاب
 طقاس یش رب ندنک هجنلوا شمامالغاب مقلع قرهلوا هدکحیچ

 . رولک مزال یسمریو كميفش ینامسم نم لیمکت ین . زالوا
 هسیا شمالغاب مقلص نامز ییدتیا ضبق یاب یرتشم رک او

 قرهلوا لیزنت ندنع یرادقم تمیق یهدضق موب كشبع وب
 .لوالا بابلا یف هیدنه ردیا ذخا یعوفشم ها نم یقاب میفش

 هحل وادوحوم هدنرزوا راحافا هدیوبهلوا كالهنسا شع و طقف

 لصتم هراقع ةقلخ ارز . رلبا ذخا هعفشلاب ید ی آ «میفش

 ناسحتسالاوه . ردشلوا عبات هراقع هلسسس یلاصتا هالوا

 .قاب هنحرش هدام ۷۰ رپ الا عج

 هعاخ
 ردها هع :ظاقسا لی

 كنهلبح هدنها یطاقسا كنهعفش هعفشلا بوجو ىلىق
 یرتشم هلکنو ارز .ردلکد هورکم فسو یا دع یرابتخا

 ینررض یسلدیاذخا ندنف رط عیفش كلام نزسقلوا یماضر

 یررض هربغ « لایتحا هدلوب وب بولوا هدکمعا عفد ندنسفن
 هبچارمملاق هدیقو .ردلوقو هیاتفم .ردحابم هلسهسلوا تحوم

 .فرصتب یواطحطو راتخرد هبلعجاتحربغ عيفشلا ناک اذا اب

 لاشحا هرکس زدن و و كن هعفش مکه تن .ردهورکم دیش دنعاما

 ؛قاب هیهسداس "هلیج .رمالاعمم ردهورکم عاجالا



— ۳۷ 
 . ردراو یرلهلبح ددعتم كيهعفش طاقسا «هلئسم ٩

 هسلاراشم هللا ناعم غلبم یراقع یرتشم « یلوا "هلبح

 ضىقلادعب ید عبابو ارتشا هدنلباقم سولف لوهحم یرادقمو

 لا ارز . زالوا یراح هعفش هدک دشا عیضآ یسولف وا

 هدهعفش لاح طقف بولوا حح عيب هيلع ءانب و مولعم هددقع

 . قاب ه هدام ۰ .زدشمو منام هب هعفش نع تااهج و ل وهج

 دبش یال ناکا كن هیقش رار ودل ا نخ ها و
 یرتشا لجر . حاضیاب یتتنم ردو رهنالاممم ردع مارا

 ناملعي ال امهنا ىلع ناعيابتلا قفتاو اف ازج مهاردب اراقع
 عیفشلاف ضیاقتلادعب عيابلا دی ىف تکله دقو مهاردلا رادقم

 مث ةعفشلاب رادلا ذخأب ركبوبا مامالا ىضاقلا ناق لمف فک
 هیدنه هيلع ةدایزلا یرتشلا تما اذا الا همعز ىلع نعلا ىطعي

 .رشع عباسلا بالاى

 لبق ول ذا عيفشلا لوق لبق ال هلا دیف نوتلا ىف ىذلاو
 .یواطحط تكس اذا الا ةدناف ةلحلا هذهل ناك ال هلوق

 ارتشا هلتاف و نع یلاخ یراقع یرتشم « ها "هلبح

 هایساضر هنسیاب یلام رب زسرکد باقم هعیم نم هرکص و
 هليا یمسم نم هدکدتسیا قلآ هعفشلاب عیفش . رايا اطعا

 لام وا ارز .لکد هلسمف كلام وا هسخو بولک مزال ی

 یاموا عیب ندشدل وا ضوع هعسم ن نانلو هدنتمذ یرتشم
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 یخد كنهلبح وب .رولوا شمل ا نوئاص ندیرتشم هللا رخآ دقع
 . ردنکم یسارجا هدراح هدمه كيرش مه

 یرتشه هک هلوش . رد راو یررض كمياب هدنو طقف

 لاف هعیاب یرتشم هدکدلدبا طض قاقحتسالا راقع یهدندب

 ییدریو هنلدب هسخوب . ردیا عوجر هلبا عییم نم نانو
 ىح راد نما مردلاب عام نا هجوالاو .لکد هلتمف كلام

 رع ال یناندلا در بحف فرصلا لطب ةعوفشملا قحتسا اذا

 نم عیاب هک هیوش .ردراو یررض ید كنیرتشم . رهنالا مم

 دیما ردیا ل وڊ عيا لام ر کد یرتشم و ندفدناص هلا یلاخ

 کما بلط ین وا ندیرتشم هرکصندکدتا ارتشا "ءانب هنتینماو

 . ردراو یتح هکمایا لوبق یلام زسرکد هللدب و
 عارز رب الثم ندفرط نالوب لصتم هعیفش عیاب ,هئلات "هلبح

 قحهاص هحنلوط رادح نانلو هدنتهح كعفش یترادقم

 و دوخاب اقالادمب هدنکلم یدنک زارفالاب ندراقع ینیدلوا

 راح هدفدناص یتسقاب ملسالا و ههلادم هه یرتشم ی رادقم

 هلا لاصتا و راوح هعفشلا قاقحتسا ارز . زالوا یسەعفش

 رهالا عج ردشمالاق قازتلا و لاصتا هسيا هدنروص و نکیا
 . ردن وجا طاقسا یراح هش هلبح و

 هزح رب 7 هدنوا كمسم راقع یرتشم « هعلار "هلبح

 ۳ رد هرکمندکد شا ارتش هلیا دقع رب ها نمت یاغ یی

 عیفش ه کد ارتشا هللا لیلق ن ین قاب رادقم هدهلا دقع



 هس ۳/۷ =
 هبا دقع رکید بولوا عیفش هدمهس نالبدیا عیب هوا قحن

 افلا یواست راد هل لجر امر وصو زامهلوا عیفش هدعیبم نالوا

 اهم رشعلا عسب هناف عيفشلا اهذخ ًابال هجو ىلع اهعيب داراف

 ىف تشامآ ةعفشلا ةأم اهراشعا ةعست عيب مث امعستب اعاتب
 نالراشعالا ةعستلا ف هعفشلا هل تسئالو هنع ةصاخ اهرشع

 ا ا ا رس زا ارا وقت یرعکا
 هل نکیغیتعفش لاطبا كلذب تدراام هللب فلحم نادارا ولف ءرهوج

 خبیلا ناکام هللاب فلحتسا ولو .همزلب ال هبرقا ول هنال كلذ

 مصخ وه و همزاب هب رقا ول یعم هال كلذ هلف هثحلت لوالا

 . نبعلا حتف اعم ناعسلا هغلب ولو . رشاملا بابلا ىف هیدنه

 هسیا عیفش . ردکیرش یرتشم و راح عیفش هدعیبم و اریز

 زیا تبغر ینبم همهس تلق و نم ترتک یخد همیبم یلوا
 هسفت ایا طرش هبحاصنم فاخ اهب ف یتلعم رها عمت
 زج م زاحا نا لک فاخولو اعم نازبحم و اعم اطرش افاخ ولو

 هبحاص زبج نا طرشب زیحم نا طرش و الیکو لک لکو رخ الا
 . ناعما حتف

 یلزج ردق وش الثم كراقع ینحهاص عیاب «هسهاخ هلبح

 روک ذم هرکصنذک دا رارقا یکودآ چ فتر اد

 ندراحو كيرش یرتشم هدقدناص هب یرتشم عیاب یتسقابتم ندزج
 ممضم هدرو ردقوب هعفش فاصطادنع نوجا راج هلغلوا مدقم



TAT 

 یوم عيفشلا قح ىف رهظيالف رارقابالا تش مل ةكرشلا ناب
 . ناعما حتف هښتف

 هلماعم وش نالوا عقاو هدنسهرا عیاب هلبا یرتشم « عفش
 هب یرتشم اعدالاب یخیدلوا شلدیالاتحا نوجا طاةسا|ینسهعفش

 یرتشم اریز .ردقوب یتح اکو كعيفش هستسیا كما فیلکت نی
 هجوت نی هدنلاح یراکنا ندنکیدلک مزال هنسن هشا رارقا

 ۱ ا ا
 هدلا نوئناص ندنب یعوفشم هعنفش یرتشم «هسداس لح

 لطاب یسهعفش هسید مدتنا ارتشا هدوا هدهسرد هجا همصاخ هل

 ردق وش هلادم هنس زو اکس ینو: هعیفش یرتشم یک ینجهلوا
 بلط هدوا هدو د مر رو تراع دوخاب مردیا راجا هشوغ

 هعفشلا لاطبا ىف لح اهلك هذه و . رولوا لطاب یمهعفش هسنا
 ۰ ه یه وح

 قوح یو ردقو هح نوجا یطاقسا كيهلبح «هلئسم۷

 . یزازبلا نع رهنالا عمت قدمهلوب اما قدارآ

 هتیانعب مت
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 ردهدننایب هعفشو هارکا و رح مسان باتک

 یسهلالث عاوفا كعنم ندیلوف فرصت و ینبرعت رج
 رج باسا و یاسا كنابرج مدع هدلاعفا رخ

 ییا نانلوا داربا هسرزوا رح فرعتو یتساح كرح

 باوج و لا وس

 یطرشو یتبعورشم ببسو یتیعورشم و ینبرعت كذا
 نگر و یمکح دلو

 ريغ هللا قبطم و یمیسقت كنونحم و ینیرعآ كنونج
 ماکحا یراقدلوا فلتخم و دحتم كةطم

 یحاضیا كنايفرص بجوم یهفس و ینیرعت كييفس
 نیس كهارک |

 راباوج و لا وس نالوا دراو هن رزواو ینیرعت كنهعفش

 هاا نازفا ید ف ا ترش

 کودیا یدب كرم بابسا و نیروجحم ماکحا فونص
 هبفسو ماکحا ييدشا رثات كرخ هللا ند و هفس

 راقرف یهدنسهرآ روجح نویدم هللا روجحم
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 دس ۳۸6 چب

 تافرصت و رونلوا هذخآ وم هللا لاعفا نروحح

 ردحوا نیروحح

 ندنسهدعاق رونلوا هذخآ وم هللا لامفا نیروحح

 رااتتتسم

 لئاسم قلعتم ههوتعم و نونحم و ربغص ینا لصف

 هدنتخ مدعو تح كنزاحا هدنافرصت داع هرغص

 ۱ هدعاو

 یطرش يا كنئزاحا كدقع نالوا رداص كربغص

 هنتفوقو» كدوقع رتادتم هدنس ررض هلباعف ندریفص

 لئاسم عرفنم

 لاوحا ندیا رخ عفر ندربغص

 یسماسا كصاخ نذا و كماع نذا و نذالا سقت

 ندالا طرش و

 یحاضیا كفرصت عون رب یعرکی ندننافرصت كربفص

 یالطت هدنروص ترد كنذا نارو هربغص

 هدعاق هدنقح ىج هلسهر و نذا كرامک هریقص

 یسهلالث عاونا كراغصلایع فرصت

 ینلدلوا لاح چوا هدس نالوا لاب
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 ردهدنقح روححم هفس ثلاث لصف

 هدعاق هدنقح تافرصت نالوا حسح رج

 قرف یهدننب روجح نویدم هليا روجح هیفس
 نيد یارو رد هدنقح روج نویدم عیار لصف

 یطرش دار
 ردکیا هژاتم نود

 ردهدنناس لئاسم قلعتم ههارک ۱ یا باب

 یمکح «یطرش «یلیلد «ینکر «ینیرعت كهارک |
 دیدملا ماسقا

 هدعاق هدنقح تافرصت نالوا بولوا ربتعم ءارکا

 ۱ لئاسم عرفتم کوب و

 دساف هللا ءرکم عیب و یعاونا كتزاجا یهدهرکم عیب

 را و هاتف وا

 هلال روص هدهارک | عیب

 ردربتعم هدرلءرن یحلم ربغ و یحلم ءارکا

 بلس «ینیرعت كنهعفش . ردهدشناس هعفش ثلاث باب

 یتفص «یمکح «ینکر «یطرش «ینوب ببس «یتیعورشم
 یحاضیا كنغيدنلوب یطرش زوقط كنهعفش
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 سس ۷ تس

 ردچوا هعفش توب بابسا
 رونلوا دق یوقا هدکدتا عاتجا هعفش باسا

 ءاعفش بنر هلئروص ترد و چوا

 لبلد تک كحبجرت و یمیسقت هسور ددع كنهعفش

 یفیدلوا هلبا لیلد توق بویلوا هلبا
 یدو هعا كصخا هدهعفش

 رد هدنناس هعفش طئرش ینا لصف

 دوقع ییادلوا یراح كيهعفش

 رادقمو كنسيرتشمو كنک سنجو ردقضغ هدهعفش

 یسلوا فاتخم هلیفالتخا كميم
 ۰ یمهالث تاس كنهعفش میلست

 كنهمکنانلوب محتم ییب دقع دوخاب ندیا عیب دقع
 هلئسم زکس عرفنم هنیفیدلوا یسهیفش

 ینیدنلو هجو -چوا هدعیفش حلص

 تاحاضیا هدنقح هعفش توب هددساف عسب

 ردهدنناس هعفش بلط ثلاث لصف

 رولوا هلهجو یتلآ یملع هعیب كعبفش
 ردشهلوا فالتخا ردیم لاحرد هبثاوم
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 سس ۷ —

 یسلوا مق هماقم داهشاو ریرقت بلط كنهبثاوم بلط
 هک ای تروص و رولوا خك قلا مەخ هدهعفش

 یمهعفش كلح و كنيروجح
 ردهدنناس هعفش مکح عیار لصف

 لدب نلک مزال یسریو هبیرتشه كميفش

 یمکح هروک هعیفش كننیدییزت و لیزنت كعيبم نع
 لکو هدرویغ نامض اما ردک عیب هدماکحا لک" همش

 زا لوبق یزجم هعفش
 قح طاقسا مکطادمب اب مکالبق كتاعفش ضس

 یرلملبا
 ناصق و هدایز هدعوفشم راقع

 ردهدنناس هعفش طاقسا بح هما
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